
Cursus fotografie bij Foto Peet 
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De kosten zijn 110,00 euro per onderdeel voor basis, vervolg en gevorderden. 

Het zijn 4 avonden op maandagavond (eventueel ook overdag) van 1,5 uur en 1 workshop portret van 2 uur en een workshop architectuur van 2 uur. De 
workshops zijn op zaterdagochtend. Met maximaal 10 personen. 

Bij een kleinere groep wordt er een avond  in mindering gebracht. 

Onderdeel 1 de basis:  

In dit onderdeel leert u de basis kennen van de combinatie, diafragma, sluitertijd en de ISO waarden. We gaan vooral vanuit de praktijk werken. Voorbeelden 
en herhalingen om deze combinatie onder de knie te krijgen. Verder leren we onderdelen van de camera kennen, zoals het histogram, de focus/ 
scherpstelpunten met combinatie van de lichtmetingen. Vooral wordt er huiswerk gegeven waarvan ook verwacht wordt dat je dit maakt. Oefenen, oefenen en 
nog eens oefenen om het onder de knie te krijgen is het beste. 

We gaan de kracht van de foto bekijken door de composities te bespreken enz. enz. 
De sterkte van de foto, de z.g. gulden snede en hoe maak ik een juiste en mooie foto. 

4 Avonden van 2 uur en een dagdeel op een zaterdag- of zondagochtend van 3 uur om datgene wat we geleerd hebben buiten te oefenen. We werken met 
reflectoren enz. 

http://www.fotopeet.nl/wp-content/uploads/2012/02/MG_2957.jpg


! !  

Onderdeel 2 basis en vervolg 

We gaan weer volop herhalen wat we in de eerste lessen hebben geleerd. In dit onderdeel worden weer onderdelen van de camera zoals de lichtmetingen, 
meervlaksmeting, puntbelichting en centrumbelichting besproken. We gaan oefenen in de praktijk met beschikbaar licht. Ook (invul)flitsen wordt besproken in 
dit onderdeel. We gaan kijken hoe we beweging in de foto kunnen maken en kunnen beheersen. Ook het bevriezen wordt geoefend. 3 Avonden van 2 uur en 2 
dagdelen van 3 uur een workshop. 1 x portretfotografie en 1 x architectuurfotografie. 

Onderdeel gevorderden 

Weer allemaal praktische herhalingen van de eerste twee cursussen. Bij deze wordt de avondfotografie, de beweging en de bevriezing weer volop in de praktijk 
gebracht. Er is een workshop avondfotografie van ruim 3 uur. Verder zijn er 4 avonden van 1,5 uur les. Alles wordt weer herhaalt. Macro fotografie wordt 
geoefend. Portretfotografie binnen met flitslicht. Wanneer u deze 3 onderdelen heeft doorlopen dan kent u uw camera en weet u waar u iets kan vinden in de 
gebruiksaanwijzing van de camera.U kunt u zich daarna ook aansluiten aan de coachings-groep. Deze gaan leuke dagtrips maken naar bijvoorbeeld Den Bosch, 
Rotterdam, Antwerpen enz. Voor straat-, en architectuurfotografie. Verder kunnen er natuuruitstapjes gedaan worden met in combinaties van macro fotografie. 



Op stap met de fotograaf 

Dit zijn workshops waar je met mij op stap gaat naar een stad, voor mensen/straat-, en architectuur-, avondfotografie of naar een mooie plek voor natuurfoto's 
te maken. Deze workshops kosten 85,00 euro en wij zijn dan ongeveer een dag weg. (minimaal 6 uur). We gaan dan op pad met de camera en daar waar je 
het nodig hebt wordt uitgelegd hoe en wat je het beste met je camera, standpunt enz. kan doen. Dus hulp onderweg van datgene wat je al geleerd hebt op de 
cursus. Heb je interesse laat het me weten per mail dan kom je op de lijst. Met minimaal 5 personen gaan we op pad. Let wel: Reis- en lunchkosten zijn voor 
eigen rekening. We gaan met de auto of met de trein. Dat wordt ter plekke nog bekeken waar we precies moeten zijn. Rotterdam is bijvoorbeeld met de trein 
en naar een mooi landschap met de auto. Dit zijn altijd leuke dagen met veel fotoplezier en je leert weer wat bij. Heb je zin? Geef je op per mail. 
petrie@fotopeet.nl 

Avondfotografie dicht bij huis: 
Deze cursus kost 50,00 euro en duurt 3 uur. Minimaal met 5 personen. 
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Privelessen 

Ook is er de mogelijkheid om privelessen te nemen. Dan wordt er om de 2/3 weken naar keuze een les van een uur gegeven en dat 2x en de 
laatste les van de basis is dan 1,5 uur en krijg je avondfotografie als afsluiter de kosten hiervan zijn 110,00 euro. 
Wanneer je snel alles oppikt is dit een aanrader.


