
Mijn camera & fotografie   

Inzicht in fotografie en je eigen camera beter gebruiken? Hoe zit dat nu 
precies? Hoe kan ik toch zo’n mooie foto maken? Deze avond neem ik je 
mee in de wereld van de fotografie en de toegepaste cameratechnieken.  
Op welk niveau je instapt is ondergeschikt aan alle informatie die je deze 
avond opdoet. Tijdens dit ruim drie uur durende avondprogramma komen 
vele facetten van de fotografie aan bod en laat ik je de fotografie ervaren 
zoals ik hier zelf mee omga. Extra aandacht zal er deze avond worden 
besteed aan portretfotografie.
Het worden uurtjes van praten, begrijpen en doen.  De kennis die je op-
doet vormt een prachtige basis om de volgende stap te maken en deel te 
nemen aan het fotografie-event van de zondag in hetzelfde weekend. 
locatie: studio, eigen camera meenemen. 
 
The MAKING OF

start 09:00 uur tot minstens 15:00 uur, inclusief groepslunch. 
Deze dag maak je deel uit van de crew en ben je betrokken bij een bijzon-
dere fotografieproducties. De opnamen die deze dag gemaakt worden 
behoren tot mijn gallery-werk, waarvan recente resultaten ingebracht zijn 
binnen het gallery-aanbod van Friends of Art. Deze dag belooft een unie-
ke ervaring te worden op fotografisch gebied. Alle facetten om tot een 
geslaagde productie te komen zul je deze dag ervaren. Een must voor de 
echte liefhebber om dit van dichtbij mee te maken. Beperkte aanmelding 
mogelijk. ( max 4 personen)

 
Photoshop & Lightroom:

Een masterclass Photoshop en Lightroom. Twee uur lang photoshoppen 
waarin je veel leert over de programma’s zelf, over fotocorrecties, beeld-
bewerkingen en het gebruik van kleurprofielen. Maximaal 2 personen per 
masterclass.
(Meenemen van eigen laptop is handig, maar niet nodig)

Aanmelden:
meld je aan via een e-mail aan studiojohndegelder@gmail.com of 
telefonisch 0180-428444

€ 49,50

€ 97,50
inclusief lunch

€ 55,00

Teken in voor de volgende masterclasses van 16 & 18 september 2016: 
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Masterclasses van fotograaf John de Gelder
EEN WEEKEND VOL FOTOGRAFIE

vrijdagavond 16 september 
van 18:00 uur tot 21:30

zondag 18 september
van 09:00 uur tot 15:00 uur

open inschrijving
gehele jaar door
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masterclass: John de Gelder

* Mijn camera & fotografie
* The MAKING OF
* Photoshop & Lightroom

Noordenweg 12
2984 AG Ridderkerk
0180-428444
www.studiojohndegelder.nl

De masterclasses zijn ook als cadeauticket te bestellen
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