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Wij zijn er klaar voor! 
 
We staan alweer fris in de startblokken om aan volgend seizoen fotografielessen te beginnen, we 
hebben er zin in, we bestaan dan wel 30 jaar als Fotoschool, maar voelen ons jong, misschien steeds 
jonger, we blijven het ambacht promoten, ieder het vak aanleren, tegelijk worden we alsmaar 
creatiever, losser, ambitieuzer, alsof we gisteren zijn begonnen, een tintelend gevoel, prikkelend, 
uitdagend, de markt opgaan, kunst etaleren, vak -  fotografie beoefenen, het lijkt elk jaar boeiender 
en we zijn er klaar voor om jou nog meer te inspireren! 
 

Vol 
 
Bij het Basisjaar is bijna alles vol, groep A van 1 september nog 1 plek vrij, groep B, nog 2 plekken, 
groep C 3 plekken en groep D van 4 september nog 1 plek vrij.  
 



Het 2e en 3e en 4e jaar zijn vol, nog wel een toelatingsexamen afwachten voor het 2e jaar dan 
kunnen die studenten nog deelnemen, het zal een harde dobber worden zoals elk jaar, het niveau ligt 
hoog, maar we hebben er vertrouwen in. 
 
De werkgroepen gaan ook door, dat gaat al jaren heel goed, portret is vol. Landschap en reportage 
kunnen er nog 2 deelnemers bijhebben.  
 

Korte cursus. 
 
Elke seizoen wordt de korte cursus van vier lessen regelmatig gegeven, de datums zijn nog niet 
precies bekend, maar eind september, begin oktober zo ongeveer komt de eerste serie van vier 
lessen, als je belangstelling hebt, het is op vrijdagmiddag, dan kan je je nu alvast aanmelden.  
 

Nieuwsbrief. 
 
Stuur de Nieuwsbrief door naar iedereen die belangstelling heeft voor serieuze, ambachtelijke, losse, 
creatieve, inspirerende, enthousiaste fotografie! 
 

Lezingen. 
 
De lezing over modern ambachtelijke fotografie is een groot succes, iedere fotoclub, groep 
liefhebbers, kan zich aanmelden voor deze lezing, die ter plekke wordt gegeven. Docent Martin van 
Thiel komt graag bij je op bezoek met zijn verhaal. 
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