
Aankondiging Zomerworkshops 
 

 
Deze zomer organiseren we een aantal korte praktijk-workshops van één dagdeel in kleine groepen 
(maximaal zes personen) die hoofdzakelijk buiten plaatsvinden. Zo kunnen we ‘corona-proof’ toch  
lekker fotografisch aan de slag! De foto’s die je maakt tijdens de workshop kun je thuis 
uitzoeken/bewerken en die kun je aan de mentor toezenden voor feedback. 
 
Workshop 1: Inspiratie zoeken en vinden: Hoe kom je tot nieuwe eigen beelden?  
Bondsmentor Jan Nabuurs verzorgt deze workshop. Je neemt een eigen foto mee naar de workshop. 
De foto is op een bijzondere manier is ontstaan/bedacht/gemaakt. Het maakproces gaan we uitdiepen. 
Ook komen verschillende denktechnieken aan bod, die helpen om tot nieuwe eigen(zinnige) beelden te 
komen. We gaan met je camera en met een eigen opdracht aan de slag.  
 
Workshop 2: ‘Breken met de werkelijkheid’ en ‘Abstract’  
Bondsmentor Wim Jenniskens verzorgt deze workshop. We gaan op zoek naar jouw eigen creativiteit 
en hoe jouw foto’s meer zeggingskracht krijgen. Vooraf krijg je informatie toegestuurd en kies je zelf 
waarmee jij op de dag van de workshop aan de slag gaat. 
 
Workshop 3: Kijken, leren zien en vastleggen, een workshop basistechnieken voor de minder ervaren 
fotograaf. Bondsmentor Twan Wiermans verzorgt deze workshop. Je gaat een dagdeel op pad met de 
camera en met opdrachten. Er komen verschillende technieken aan bod zoals lichtgevoeligheid, 
scherptediepte, sluitertijden, belichting(correctie) en de effecten van je zoomlens. Er is aandacht voor 
beeldopbouw, compositie, en standpunt om zo je foto’s een extra ‘twist’ te geven. 

Plaats en datum 
workshops  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten deelname 

Workshop 1. Inspiratie voor nieuwe eigen(zinnige) beelden 
Zondag 26 juli van 13.30 uur tot 17 uur in Roermond. 
Zaterdag 8 augustus van 13.30 uur tot 17 uur in Roermond. 
 
Workshop 2. Breken met de werkelijkheid en abstract: 
Donderdag 6 augustus van 13.30 uur tot 17 uur in Roermond. 
Zaterdag 15 augustus van 13.30 uur tot 17 uur in Roermond. 
 
Workshop 3. Workshop basistechnieken: Kijken, leren zien en vastleggen. 
Zaterdag 22 augustus van 9 uur tot 12.30 uur in Maastricht. 
 
De eigen bijdrage voor deelnemen aan de workshop is € 20,-. Wacht s.v.p. met geld 
overmaken tot je per e-mail bericht met een verzoek tot betaling hebt ontvangen.  

Aanmelding Je kunt je aanmelden voor een workshop (één workshop per persoon) via  
secretaris@fotobondlimburg.nl tot uiterlijk 20 juli 2020. 
Vermeld daarbij je naam, lidmaatschapsnummer Fotobond en de naam, datum en 
plaats van de workshop. 
Wees er snel bij want de groepen worden gevormd op volgorde van aanmelding. Als je 
heel graag de workshop wilt volgen, maar je kunt niet op de aangegeven datum, stuur 
ons dan een e-mail met de periode/ dagen dat je niet kunt. We kijken dan of een extra 
groep op een andere datum te organiseren is. 
 
Let op: als je ziekteverschijnselen hebt, dan is het niet mogelijk om deel te nemen aan 
de workshop. Je kunt in dat geval iemand anders (bijvoorbeeld een clubgenoot) laten 
deelnemen. 

 

 Mede mogelijk gemaakt door: 

 

mailto:secretaris@fotobondlimburg.nl

