Doe je al aan natuurfotografie maar heb je nog veel bij te
leren? Wil je de knepen van
het vak kennen van een
doorwinterd natuurfotograaf?
Dan heeft Natuurpunt Waasland de perfecte cursus voor
jou! Schrijf je in voor de zes
avonden en vier uitstappen
die gepland zijn van 4 juni
2018 tot eind maart 2019.
De cursus zelf vindt plaats in
juni, met terugkeermomenten in elk seizoen. Je werkt
rond je eigen gekozen gebiedje, met een gezamenlijk
toonmoment in maart 2019.
De cursus verloopt in
samenwerking met de
gemeente Beveren en het Grenspark Groot Saeftinghe.

In juni krijg je tijdens 3 avondlessen en 1 praktijksessie alle theorie uitgelegd en
uitgeprobeerd. Je kiest een gebied dat je gedurende de volgende 3 seizoenen
fotografisch gaat ontdekken. Tijdens de zomermaanden ga je zelfstandig met de
theorie aan de slag.
Vanaf september 2018 tot maart 2019 is er in elk seizoen een extra praktijksessie en
vervolgens een avond waar de gemaakte beelden besproken worden. Tijdens die
avonden is er ruimte voor extra theorie en tips, aangepast aan de behoefte van de
cursisten.
Eind maart 2019 is er een toonmoment waarbij het resultaat van de groep wordt
getoond. Rode draad is de natuur van het Grenspark Groot Saeftinghe en de
fotografische ontdekkingen in ieders gebiedje.
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Theorielessen juni: maandag 4 juni, maandag 11 juni, woensdag 27 juni (met
beeldbespreking). Telkens van 19u30 tot 22u, Cultuurcentrum Ter Vesten (Mediazaal),
Gravenplein 2, 9120 Beveren, www.tervesten.be






ma 4/06: 1ste les (avond): de basis (je eigen positie, compositie, scherpte,
belichting, impact keuze materiaal en instellingen)
ma 11/06: 2de les (avond): techniek en verbetertips rond macro en landschap
za 16/06: praktijksessie (vroege ochtend en voormiddag) - in functie van
landschap en macro. In een natuurgebied in de regio Waasland (uur en plaats
wordt later meegedeeld)
wo 27/06: (avond) bespreking resultaten praktijksessie + aanvullende theorie
(verbetertips dierfotografie/tele)




za 8/09: 2de praktijksessie - (uur en plaats wordt later meegedeeld)
ma 24/09: 19u30, Ter Vesten bespreking resultaat 2de praktijksessie +
aanvullende theorie aan de hand van de gerezen vragen tijdens de zomer en
de praktijksessies



Data en locatie praktijksessie worden later meegedeeld



Voorlaatste weekend maart 2019 (9 of 10 maart)

Mits enige basiskennis over je camera kan je aan de slag. Je ambitie en inzet om veel
bij te leren is veel belangrijker dan het fotomateriaal waar je al over beschikt.
Anderzijds, hoe meer voorkennis en materiaal je hebt, hoe meer je tijdens de
opleiding zal kunnen bijleren. Het is dus een cursus voor zowel gemotiveerde
beginners als ervaren amateurs. Wie een camera met verwisselbare lenzen heeft of
wie de aanschaf ervan overweegt zal het meeste kunnen halen uit de cursus.

Leden van Natuurpunt: 125 euro, niet-leden: 140 euro. Te storten ten laatste op 1 juni
op rekening BE08 0013 4249 1013 van Natuurpunt Waasland.
Alle cursisten krijgen de presentaties van de lessen op voorhand digitaal.
Maximaal 20 deelnemers. Bij minder dan 12 inschrijvingen gaat de cursus niet door.
Dirk Cleiren (°1969) geeft al vele jaren cursussen natuurfotografie voor onder meer
CVN en Natuurpunt. Hij is voorzitter van Natuurpunt Falcon en gewezen voorzitter
van de Bond Verantwoorde Natuurfotografie (bvnf.be). Macro en tele zijn zijn
specialiteit. Een kleine portfolio met enkele van zijn beelden vind je op
https://www.bvnf.org/dirk-cleiren.html
Natuurpunt Waasland, Grote Baan 197, 9120 Melsele tel. 03 722 15 37
www.natuurpuntwaasland.be
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