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Korte Cursus. 
De volgende korte cursus van vier lessen op vrijdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur is op 15 – 22- 29 
mei en 5 juni  Kosten: € 165,-- 
 

 Vereisten: enthousiasme, inspiratie, plezier in fotografie 

 Apparatuur: een camera die is in te stellen 

 Meenemen: plakboek / werkboek – persoonlijk foto – dagboek 
 
Wat doen we als Basis: de camera leren bedienen, diafragma, scherptediepte, sluitertijden, de 
witbalans (juiste kleur in de opname), het histogram lezen met betrekking tot contrastomvang 
vooral, perspectief op twee manieren, de basis van de compositie, inhoud van de fotografie met 
betrekking tot een eigen, persoonlijke stijl, het brede spectrum van drie – dimensionaal tot abstract, 
het vak in samenspraak de kunstzinnige richtingen van de fotografie. 
 



Dat doen we door oefeningen in de lessen, thuis – opdrachten (huiswerk), het fotowerk bespreken 
en alles bundelen in een werkboek van de vier bijeenkomsten, een persoonlijk dagboek, voor nu en 
voor later. 
 
Aanpassen van de lessen kan door vooraf aan te geven wat je wilt leren, bijvoorbeeld flitsen, of 
belichten of een bepaald onderwerp zoals portretten maken, studiofotografie, documentair werken, 
dat kan allemaal omdat de groep klein en flexibel is. 
 
De korte cursus is een goede impuls om verder te gaan in de fotografie, in een werkgroep bij Statief, 
in het Basisjaar, in een vervolg – korte cursus, of anderszins. 
 

Examens: 
De examens komen er weer aan, in de maanden mei en juni. 

Inschrijven voor september 
Voor de het Basisjaar en de werkgroepen wordt al volop ingeschreven. Het 2e jaar kent veel 
belangstelling. Hiervoor wordt een toelatingsexamen gemaakt. 
 
Het 3e jaar kent zij – instromers, studenten die het tweede jaar eerder hebben gedaan en nu 
besluiten het derde jaar toch nog te gaan doen. Verdieping en werken aan een eigen stijl zijn doelen, 
naast het specialiseren, hoewel ieder ook capabel is als vakfotograaf op diverse terreinen. Wel is het 
meest creatieve aspect meer zichtbaar in de hoofdrichting, de sterke kant van de fotograaf, vaak ook 
de commerciële speerpunt van het eigen bedrijf. 

31 Jaar 
Fotoschool Statief is begonnen aan het 31e jaar, we zijn nu al lang een stabiele factor in het 
landschap van de fotografische educatie. Overal komen we oud – Statievers tegen, als fotograaf, als 
fotografiedocent, als kunstenaar of een combinatie van die drie terreinen.  
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