Programma Basiscursus Digitale Fotografie – voorjaar 2019 - Vleuten - wo. 19.30–22.00 uur
Instituut voor Creatieve en Educatieve Fotografie (I.C.E.F.)
Locatie: Weide Wereld, Teunisbloemlaan 54, Vleuterweide.
Periode: 6 feb. t/m 10 april 2019.
De behandeling van het onderwerp met Power Point (1 uur) wordt afgewisseld met het bespreken van de
opdrachten (1 uur). Elke week worden er opdrachten gegeven.
Kijk goed op dit programma wanneer welke opdracht wordt besproken en of het prints moeten zijn of
foto's op een USB stick, en kleur of zwart-wit.
06-02: 1. de camera

: - praktijk met de eigen camera: handbediening div. functies: sluitertijd,
diafragma, ISO, lichtmeting op manual, e.d.

13-02: 2. de camera

: - theorie: lenzen en filters: eigenschappen en toepassingen
- praktijk: vervolg camerafuncties: scherpstellen, scherptedieptecontrole, e.d.
- bespreken: opdrachten les 1 (wijk/straat/omgeving) (prints, kleur, 10x15).

20-02: 3. licht(meting)

: - sluitertijd, diafragma , het begrip "stop", handmatige lichtmeting,
- handmatig corrigeren (bij o.a. tegenlicht, silhouetten, reflecties, etc.).
- bespreken opdrachten les 2(contrast) (prints, kleur, 10x15).

Vakantie 27 feb.
Za. 02-03: 4. excursie

: - excursie in Utrecht. Thema’s: lichtmeting, contrast, scherptediepte.
11.00 – 13.00 op locatie: Kloostertuin naast de Domkerk, Domplein

06-03: 5. licht en sfeer
(wintertijd)

: - invloed van het soort licht op het onderwerp; tegenlicht, strijklicht, zijlicht,
frontaal licht, reflecties etc. Ook: corrigeren van de situaties.
- bespreken opdrachten les 3 (lichtmeting) (prints, zwart-wit, 10x15)

13-03: 6. scherptediepte +
excursiefoto’s

: - scherptediepte
-bespreking (projecteren) van de foto's van de excursie; les 4 (USB stick!)

20-03: 7. creatieve beweging : - creatieve onscherpte, creatieve beweging
+ onscherpte
- bespreken opdrachten van les 5 (licht en sfeer) (prints, kleur, 10x15)
27-03: 8: portretten

: - regels en mogelijkheden bij portretten.
- bespreken: opdrachten scherptediepte (prints, kleur, 10x15)

03-04: 9: compositie

: - kijkrichting, symboliek van links en rechts, symboliek van lijnen, etc.
- bespreken opdrachten van les 8 (portretten) (prints, zwart-wit, 10x15)

10-04: 10. landschappen/
architectuur

: - landschappen en experimentele architectuur (foto's Edwin Westhoff).
- bespreken opdrachten compositie (prints, kleur, 10x15)

Docent: Edwin Westhoff
Niet inbegrepen in de cursusprijs is het cursusboek, dit is te bestellen tijdens de eerste les van de cursus.
Dit is € 24,95 als boek en € 14,95 als PDF bestand.
Alle informatie over cursussen, workshops en excursies: www.icef.info
E-mailadres docent: info@edwinwesthoff.nl.
Website als fotograaf: www.edwinwesthoff.com
Portal Edwin Westhoff: www.edwinwesthoff.nl
Website over de Diagonaal Methode: www.diagonaalmethode.nl.

