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#GRAFISCH-AUDIOVISUEEL

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

ONDERWATER FOTOGRAFIE NIEUW

€ 272,25 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Bij onderwaterfotografie komt er heel wat meer bij kijken dan fotografie alleen. Topfotograaf Pieter Clicteur deelt zijn vakkennis met u en neemt u mee in zijn
onderwater-fotografie-wereld.
De eerste avond van deze workshop gaat door in een privé zwembad.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Een cursus voor mensen met interesse in het fotograferen van modellen onder water.

Voorkennis
Voorkennis: De termen sluitertijd, diafragma, witbalans, iso-waarde, ... zijn geen geheimen. U kent de basis van fotografie, weet hoe u compositorisch een goeie foto
maakt. Ook in Photoshop kent u de weg: u kunt een raw-beeld omzetten (Camera RAW), kan werken met lagen en kent de basis van photoshop.

Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 14 personen. U kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische uitleg werkt u
aan praktijkoefeningen. U ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven genoemde informatie betreft het open cursusaanbod.
OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING?
Om uw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kan u op ons vertrouwen. Wat uw uitdaging ook is, vinden binnen ons ruime netwerk van
ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie u uw doelstellingen kan bereiken. Vertrekkend vanuit uw behoe en, visie en strategie ontwikkelen wij
een oplossing volledig afgestemd op uw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat u praktische en bruikbare oplossingen hebt die onmiddellijk
toepasbaar zijn.
Bovendien bepaalt u ook mee de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden georganiseerd in uw
bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar uw keuze. Ook na uw opleiding of begeleiding wordt u nog verder ondersteund. Verbeteringen en
veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat u volgens de juiste stappen verderop kan en uw investering blij renderen. Bovendien
kan u als zelfstandige of onderneming gebruik maken van tot 40% korting via de KMO-portefeuille.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na de opleiding weet u hoe u een onderwatershoot voorbereidt, hoe u tijdens de shoot te werk gaat en hoe u uiteindelijk uw beelden kunt afwerken zodat u met een
mooi resultaat terug kunt stappen naar de klant.

PROGRAMMA
Avond 1: (op locatie: zwembad)

- We starten met een overzicht
- Uitleg over het gebruikte materiaal, van camera tot accessoires onder water.
- Hoe bereidt u een shoot voor?
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- Materiaal klaar maken voor de fotoshoot.
- Briefing model over het concept en de manier van werken.
- Ik fotografeer onder water.
- Een live sessie onderwaterfotografie met uitleg
Avond 2: (computerlokaal)

Aan de slag met de gemaakte beelden uit de onderwater-sessie:
We selecteren een beeld uit de shoot en werken deze stap voor stap af: kleurcorrecties, verscherpen, wegwerken van storende elementen, eventueel opbouwen van
een achtergrond, ...

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

8200 Brugge

info@syntrawest.be

dinsdag 24/09/2019

19:00

22:00

dinsdag 01/10/2019

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT

Fotograaf Pieter Clicteur
https://pieterclicteur.be
Awards:
European Photographer, awarded by the Federation of European Photographers
Finalist Dutch Championship Photography 2014
Bronze medal in 5th China International Digital Photography Art Exhibition, 2015
Shortlist for the 16th China International Photographic Art Exhibition, 2016
Member of the National Photographic Team of Belgium at the World Photographic Cup 2016
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Serampore Fotofocus 2016, India - 4 Acceptances
Visualization International Salon 2016, India - 2 Acceptances
Capina Interantional Exhibition of Photography 2016, Romania - 2 Acceptances
Shortlist in the 6th China International Digital Photography Art Exhibition, 2017
Member of the National Photographic Team of Belgium at the World Photographic Cup 2018
Selected for expo "Monochrome" by Blank Wall Gallery, Athens, Greece, February 2018
Certificate of Merit at 7th DJ Memorial Photography Contest, India, July 2018
Honorable Mention at the 13th Black and White Spider Awards, United States of America, November 2018
Member of the National Photographic Team of Belgium at the World Photographic Cup 2019
References:
Published the book "heArt" with 61 under water portraits of famous Belgian people to support Organ Donation
Published the book "Soul" to support Suicide Prevention
The Art Of Living Magazine (www.theartofliving.nl, www.theartofliving.be, www.theartofliving.eu)
Les Films du Bord de Mer - house photographer FFO 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Plopsa Belgium and The Netherlands
Tourist Department of Oostende - house photographer 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Tourist Department of Middelkerke
...
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