#180560

#GRAFISCH-AUDIOVISUEEL

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

FOTOGRAAF - BASISTRAJECT

€ 786,50 incl. BTW

PROFESSIONELE FOTOGRAAF-SKILLS

OMSCHRIJVING

Introductie
Het ondernemerschapstraject tot fotograaf bestaat uit:
Het basistraject Fotograaf
Specialisatie Portret Fotograaf en/of Specialisatie Product Fotograaf.
Tijdens de doorlooptijd van het 'basistraject fotograaf' maak je kennis met alle facetten van fotografie. Al doende ontdek je binnen welk domein je talenten en
interesses liggen om verder te specialiseren. Na het succesvol afronden van het basistraject maak je een keuze tussen ofwel mensgerichte (portret & sociale
reportages) ofwel productgerichte topics (product-, interieur- en architectuurfotografie) in bijkomend jaar.
Uiteraard bestaat de mogelijkheid ook om beide specialisaties te combineren, al dan niet gespreid over twee bijkomende jaren.
Het basistraject Fotograaf wordt enkel aangeboden in campus Brugge.
Dit kan ofwel 's avonds als overdag worden gevolgd.
Om in te schrijven voor de dagopleiding op woensdag kun je kiezen voor 08/09/2021.
Om in te schrijven voor de avondopleiding kun je kiezen voor startdatum 13/09/2021.

Omschrijving
Deze opleiding gee je een stevige theoretische basis maar vooral veel praktische kennis van de fotografie. De belangrijkste basisaspecten komen aan bod. Door
aanvullende praktijkopdrachten, tijdens & buiten de lessen, 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.
Na het succesvol afronden van dit basistraject kan je aanvullend een specialisatietraject volgen tot erkend portret- of productfotograaf.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is zowel relevant voor:
professionelen (zoals vastgoedmakelaars & - promotoren, interieurinrichters, webontontwikkelaars, grafisch vormgevers ….) die dankzij stevige fundamenten
aantrekkelijke foto's willen inzetten binnen hun vakgebied.
diegenen met een creatief oog en de ambitie om fotograaf te worden.

Deze cursus fotografie mag je volgen als je minstens 18 jaar bent of als je voldaan hebt aan de leerplicht.
Na het slagen voor dit basistraject kun je instappen in de specialisatietraining tot Product- of Portretfotograaf.

Voorkennis
Heb je een creatief oog en de ambitie om fotograaf te worden? Dan is deze opleiding fotografie op je lijf geschreven.
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
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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.
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 behoe en van klanten
inschatten en er naar handelen.
Kortom,
motivatie, inzet en thuiswerk zijn erg belangrijk om te slagen in deze boeiende, maar ook intensieve praktijkgerichte opleiding.

Bijkomende info
Maximaal 15 deelnemers worden toegelaten. Dit laat toe om iedereen de nodige coaching te kunnen geven tijdens het studiowerk.

Methodologie
Je leert technieken aan de hand van praktijkgerichte oefeningen in onze professionele fotostudio's en IT-lokalen.

PROGRAMMA
Fotografisch Kijken (16u)
Fotografisch ( leren) kijken
Compositie technieken: communiceren naar de kijker
Evalueren van foto's
Inspiration by famous photographers
Camera & Accesoires (32u)*
Camera en accesoires
Fotografische workflow
Instellingen op de camera
Werken met De flitser
Objectieven
Lichtmeting
Beelbewerking & Colormanagement (32u)*
Materiaalweergave - Product & Compositie (44u)
Architectuur - Interieur & Compositie (44u)
Sociale reportage& Compositie (44u)
Portret & Compositie (44u)

*Vrijstelbaar op basis van kwalificatiebewijs met overeenkomendeleerinhouden.
Na afronding van het basistraject bestaat de mogelijkheid om verder te specialiseren in Product- of Portretfotografie in avondopleiding.

PRAKTISCH
1 jaar vanaf maandag 13/09/2021 - Brugge
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Begindatum

Lesdata

13/09/2021

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Getuigschrift
Per geslaagd onderdeel ontvang je een Kwalificatie/Studiebewijs.
Aanvullend op deze training bestaat de mogelijkheid om tijdens een bijkomend specialisatiejaar het - door de Vlaamse Overheid erkende - getuigschri tot 'Portret- of
Productfotograaf' te behalen.

Cursusmateriaal
Dit materiaal heb je nodig om vlot te kunnen werken tijdens je opleiding:
Camerabody
Diverse merken mogelijk - Reflexcamera of Systeemcamera minimum 15 megapixels
Objectief
Diverse merken mogelijk - Standaardzoom én Telezoom zullen nodig zijn
Computersysteem optioneel
Windows of Mac - Laptop of Desktop met voldoende werkgeheugen en snelle processor ifv thuisopdrachten.
Software
Adobe - Adobe CC via Syntra met korting te verkrijgen (129 euro ipv €235,95 per jaar)
Geheugenstick / Externe HD
Diverse merken mogelijk - Vijftal USB geheugensticks om foto's op te presenteren (8Gb)
Externe HD kan nuttig zijn om foto’s te back-uppen.
Statief
Diverse merken mogelijk - Zeer stevig statief (licht genoeg om mee te nemen)
Grijskaart

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT

Koen Vanhaverbeke
Portret, bedrijfs- en productfotografie, beeldmanipulatie en stopmotion, Landschapsfotografie
Professionele fotostudio in Oostkamp
Medeoprichter PORTRA - groepering professionele portretfotografen
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Ruim 15 jaar docent aan SyntraWest

Paul Gheyle
Portretfotografie, 24 jaar full time zelfstandig portretfotograaf
Sinds 2004 docent portretfotografie in Syntra West
Pro dealer Olympus OM-D camera
Professionele fotostudio in Lissewege
Mede-oprichter PORTRA - groepering Pro portretfotografen
Qualified European Photographer

Dirk Vanbeylen
Publiciteitsfotografie (met de nadruk op food, confiserie, product en packshot), portret, architectuur en interieur, beeldbewerking
Debailleul, Lotus bakeries, Belgische keurslagers, Lidl, Daskalides, Emka, Hestia houtatelier, The House of Sarrunds, Charlier Brabo Group, particulieren, ...
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Ignace Maenhaut van Lemberge
Bestuurder Studio Claerhout NV, Senior Fotograaf en Videograaf
Industriële en publicitaire fotografie, architectuur, interieur, sociale reportage en videografie
Publicaties: History in Flowers, Flowers in History, Gentse Floraliën 1808+2008, Geboeid door Passie, Dr. Erik Van de Kelft (2009), Guy Timmerman, In Harmonie
en Andere ongerijmdheden (2008), Tinnenpot, Waar Bijna Alles Kan (2012), diverse toeristische gidsen voor Lannoo Uitgeverij

Jean Godecharle
Publiciteitsfotografie, people, product, design, architectuur, interieur, bedrijfsreportage.
Delhaize, Nespresso, New Holland, Modular, Stéphane Beel, Govaert & Vanhoutte, Ingo Maurer, Fabiaan Van Severen, Interieurbureau Wille, Vanhaerents Art
Collection, ...
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