#110269

#GRAFISCH-AUDIOVISUEEL

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

FOTOGRAAF - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

€ 1849,99 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Topcoaches
Je krijgt les van gerenommeerde fotografen die hun sporen hebben verdiend als professional.
Ondernemen

Focus ligt op professionaliteit. Vandaar dat deze training reeds tal van succesvolle Alumni heeft gevormd.
Totaalfotografie
Tijdens de meer dan 890 opleidingsuren worden alle facetten belicht: Portret, sociale reportage, bedrijfsreportage, publiciteit, landschap, architectuur, interieur &
digitale beeldverwerking.

Omschrijving
Fotografie is hip. Misschien ben jij er ook door gefascineerd en zoek je mogelijkheden om je verder in fotografie te verdiepen. Bij Syntra leren we je jouw eigen stijl en
visie ontwikkelen. We openen je ogen voor wat er lee en hoe je dat op verschillende manieren vastlegt. In deze opleiding hebben we aandacht voor alle facetten van
het vak, met veel praktijkoefeningen.
De focus ligt op digitale fotografie. We analyseren hoe je beeldbewerking het best aanpakt en gaan dieper in op alle technische aspecten die van jou een professionele
fotograaf maken. Hoe vertaal je een opdracht naar de juiste foto? Wat is de beste mix van techniek en creativiteit om een goed beeld te maken? Hoe verkoop je je werk
en hoe leef je het best deadlines na? Ook op deze essentiële vragen formuleren we heldere antwoorden.
In een wereld waarin beelden steeds belangrijker worden, maakt de fotograaf zowel producties voor klanten als voor bedrijven.
Deze opleiding gee je een stevige theoretische basis maar vooral veel praktische kennis van de fotografie. Alle belangrijke specialisaties komen aan bod: portret,
reportage, studio, landschap, architectuur, product en publiciteit, ... Met zeer veel praktijkopdrachten leer je alle knepen van het vak.
Je kunt veel opsteken van grote voorbeelden maar ook op straat voel je wat er leeft, leg je vast wat er gebeurt. Leer spelen met licht en kleur. Theorie, techniek, praktijk
en je eigen creativiteit maken je opleiding uniek. Zo ontwikkel je een eigen stijl en visie.
Digitale fotografie en beeldverwerking met de computer zijn niet meer weg te denken. Techniek en creativiteit zijn één zaak, je moet je werk ook weten te verkopen.
Ook daarin besteden we aandacht tijdens deze opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Heb je een creatief oog en de ambitie om fotograaf te worden? Dan is deze opleiding op je lijf geschreven. We stimuleren je technisch en commercieel talent en leren je
alle knepen van het vak. De jongeren die een voltijdse dagopleiding volgen, kunnen ten laste van de ouders blijven. De dagopleidingen van Syntra West voldoen aan de
voorwaarden voor het behoud van het groeipakket (vroegere kinderbijslag).

Voorkennis
Het traject kan in principe zonder voorkennis worden aangevat.
Wel verwachten we van je dat:
je over een gezonde dosis doorzettingsvermogen beschikt.
Goede foto's maken is een proces van vallen, opstaan en weer doorgaan. Je neemt de feedback van de coaches ter harte en gaat ermee aan de slag. Op termijn
moet je een eigen visie ontwikkelen om zo zelf te kunnen beoordelen of een foto goed of niet goed is.
je staat open voor feedback. De coach voorziet feedback/evaluatie momenten om je beter te maken en bij te sturen.
je op tijd komt en de afgesproken data voor het indienen van opdrachten naleeft.
je kwaliteitsbewust bent.
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Wees kritisch voor je eigen werk. Creativiteit is onontbeerlijk. Een goede fotograaf maakt van een gewoon tafereel een bijzondere foto of van een mens een
mooi portret. Om creatief te zijn heb je ook technische kennis en inzicht nodig. Je moet verstand hebben van camera's, optiek, belichting en digitale verwerking
van beeldmateriaal.
je kunt samenwerken met model en klant.
Fotograferen vereist vaak samenwerken. Een goed portret kan je maar maken als je model zich goed voelt. Ook in lastige of ongebruikelijke situaties moet je
het hoofd koel houden en je werk kunnen doen. Een gezonde dosis lef en mensenkennismag helpt je bij dit proces.
Ook mag de opdracht en wens van de klant niet uit het oog verloren worden. Je klant betaalt voor je foto’s. Je kunt dus perfect de wensen en behoeften van
klanten inschatten en er naar handelen.
je over een basiskennis computervaardigheid beschikt. Gezien fotografen gebruik maken van de softwareprogramma's om hun foto's te bewerken, wordt een
elementaire computervaardigheid vooropgesteld. Werken met de specifieke software wordt tijdens de lessen beeldverwerking aangeleerd.
Kortom, motivatie, inzet en thuiswerk zijn erg belangrijk om te slagen in deze boeiende, maar ook intensieve praktijkgerichte opleiding.

Bijkomende info
De lessen gaan door in campus Brugge - grafisch centrum.
Dit op weekdagen van 8u30-12u00 en van 13u00-16u30. Tijdens de schoolvakanties worden geen lessen ingericht.
In functie van de lesthema's worden ook externe photoshoots ingepland.
Neem dit document grondig door vooraleer je je inschrijft voor de opleiding fotografie. Hierin staat wat je allemaal nodig hebt om de opleiding te volgen.

Methodologie
Tijdens de opleiding wordt een groot pakket aanvullende praktijkuren voorzien en gebruik je jouw eigen fototoestel.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Je leert digitale opnames maken en de verwerking hiervan, met oog op esthetiek en techniek. Je leert fotografietechnieken en composities toepassen voor realistische
opdrachten als zelfstandig fotograaf in spe.

PROGRAMMA
1ste deel
Fotografisch kijken (4 sessies)
Camera & accessoires (8 sessies)
Beeldbewerking RAW + colormanagement (8 sessies)
Materiaalweergave - product en compositie (11 sessies)
Architectuur - Interieur en compositie (11 sessies)
Sociale reportage en compositie (11 sessies)
Portret en compositie (11 sessies)
2de deel
Module Beeldbewerking en colormanagement (10 sessies)
Module Portret (11 sessies)
Module Productfotografie (11 sessies)
Module Sociale reportage (11 sessies)
Module Bedrijfsreportage en eventfotografie (12 sessies)
Module Architectuur en interieur (11 sessies)
Module Ondernemerschap en autonoom project portret & product (16 sessies)
Aanvullende studio-sessies
Eindproefopdracht portret & product (2 sessies)
Eindproef Portret fotograaf (1u/cursist)
Eindproef Product fotograaf (1u/cursist)
Succesvol ondernemen
Gedurende 132u + 4u examens wordt jouw ondernemingszin geprikkeld en gestimuleerd. Het opleidingspakket ondernemersskills bestaat uit o.a. personal branding,
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financiële en boekhoudkundige inzichten, marketing skills. Ontdek jezelf en test je potentiële business idee meteen in de praktijk, begeleid door ervaren ondernemer.
De eindproefopdracht omvat de presentatie van je portfolio.
Tijdens de verdediging wordt naast het algemeen portfolio dieper gefocust op:
1 Productfoto en 1 portretfoto
Twee zelf gekozen project. Deze projecten omvatten een fotoreeks naar keuze met minstens 8 beelden. Hierbij licht je naast de technische realisatie en
artistieke keuzes ook stil bij de kostprijsberekening van zowel een mens- als productgericht project.

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

8200 Brugge

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Stageovereenkomst
Er worden extra praktijkuren en workshops voorzien tijdens de opleiding.

Getuigschrift
Na het volgen van deze opleiding, het slagen in de examens (inclusief succesvol ondernemen) en de eindproefverdediging ontvang je een diploma Product- en
Portretfotograaf. Dit diploma is erkend door de Vlaamse Overheid.
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