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PHOTO WORKSHOP 
G I L E A N P H O T O G R A P H Y

B A S I S C U R S U S   F O T O G R A F I E

* 5 uur fotograferen op een idyllische plek 1 uur 
van Amsterdam; 

* Portret en Natuurfotografie; 
* Aandacht voor ‘registreren’ én ‘visualiseren’; 
* Maximaal 8 cursisten; 
* Lesmateriaal: De basis van de fotografie; 
* Je 3 mooiste foto’s technisch nabespreken; 
* Optionele Basiscursus ‘Digitale Doka’ direct 

opvolgend voor totaal 125€ i.p.v. 160€.

Bovengenoemde processen zijn de basis van de fotografie: 

Het visualiseren (zien) en het gevisualiseerde registreren 

(vastleggen). Beide komen aan bod in de workshop, maar dit 

document gaat in grote mate over registreren. Op de 

praktijkdag zullen we tijdens het oefenen en verbeteren van 

de hier geleerde registratie steeds aandacht besteden aan 

visualiseren.  
 Visualiseren kan altijd, de hele dag door, bij alles wat 

aan je ogen voorbij gaat. Sommige mensen hebben er aanleg 

voor, anderen moeten het leren. Tijdens het visualiseren 

probeer je te bedenken wát het is dat je aantrekt in hetgeen 

je ziet. Pas als je dat weet kun je dit registreren. 

 Registreren is een meer praktische wetenschap. Het 

is geen aangeboren gave, maar iedereen kan het zich tot op 

hoog niveau eigen maken. Iedereen kent de series 

onverwacht fletse, onscherpe of bewogen foto’s. Je moet je 

camera de baas worden! Niet hij bepaald hoe de foto eruit 

komt te zien, jij, de gene die visualiseerde, moet dat bepalen! 

Als dat is gelukt gaat hij op onuitputtelijke wijze op de meest 

gehoorzame en voorspelbare manier voor je aan het werk. 

Laten we hem temmen, het is niet moeilijk. 

PHOTO WORKSHOP 
G I L E A N P H O T O G R A P H Y

Gefeliciteerd! Deze workshop gaat jouw fotografie en misschien zelfs jouw leven 

een beetje veranderen. Fotografie, “tekenen met licht”, laat je dingen zien die je 

eerder niet zag. Patronen, details en textuur worden zichtbaar en de meest 

alledaagse beelden veranderen in esthetische hoogstandjes. Misschien zie je deze 

schoonheden al, maar lukt het je niet om ze met je camera vast te leggen.

R E G I S T R E R E N

Licht valt van het onderwerp door je 

lens op je sensor welke het uiteindelijke 

beeld als digitale informatie opslaat. De 

hoeveelheid licht die wordt 
geregistreerd door de sensor is 

afhankelijk van drie variabelen die wij in 

de camera kunnen instellen, onthoudt 

ze: 

Sluitertijd - Hoe lang valt het licht op de 

sensor? 

Diafragma - hoe groot is de 
lensopening waardoor het licht naar 

binnen valt?  

ISO waarde (vroeger ASA) - Hoe 

gevoelig is de sensor voor licht? 

Samen beslissen deze variabelen hoe 

goed of slecht belicht de foto is. 

Bovendien (en heel belangrijk om het 

gevisualiseerde te kunnen gaan 

registreren) hebben de ingestelde 

waarden van deze variabelen niet alleen 

invloed op de hoeveelheid licht die 

wordt geregistreerd, maar hebben 

verschillende instellingen ook 
verschillende creatieve eigenschappen. 

Ter verduidelijking: 

80€ 
incl. Lesmateriaal & 
‘cheat sheet’

Zijn je foto’s minder mooi dan je camera? 
Dit is de cursus voor jou:


