#190044

#MULTIMEDIA

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

PORTRET FOTOGRAAF

€ 598,95 incl. BTW

SPECIALISATIEJAAR

OMSCHRIJVING

Introductie
Het ondernemerschapstraject tot fotograaf bestaat uit:
Het basistraject Fotograaf
Specialisatie Potret Fotograaf en/of Specialisatie Product Fotograaf
Tijdens de doorlooptijd van het 'basistraject fotograaf' ontdekt men pas binnen welk domein de voorkeur ligt om verder te specialiseren. Uiteraard bestaat de
mogelijkheid ook om beide specialisaties te combineren, al dan niet gespreid over twee bijkomende jaren.
Instappen in een specialisatiejaar kan pas nadat het basistraject met succes werd afgerond.
Het specialisatiejaar tot 'Portret-fotograaf' wordt ingericht in campus Brugge op basis van 2 lesavonden / week: lesdagen op maandag- en donderdagavond (18u3022u).

Omschrijving
Tijdens dit specialisatiejaar wordt 'mensgerichte fotografie' dieper uitgewerkt.
Hierbij ligt de focus op zowel Portretfotografie en Sociale Reportage.
Ook wordt binnen Beeldbewerking en colormanagement dieper toegewerkt op deze aspecten.
Ook Bedrijfsreportage & eventfotografie vormt een onderdeel binnen dit specialisatieluik.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Dit specialisatiejaar is het vervolg op het basistraject fotograaf en richt zich enkel naar diegenen die dit basisjaar succesvol hebben afgerond.

Toelatingsvoorwaarden
Deelname aan dit specialisatiejaar kan pas nadat het basistraject succesvol werd afgerond.

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

PROGRAMMA
Module Beeldbewerking en colormanagement (40u)
Module Portret (44u)
Module Sociale reportage (44u)
Module Bedrijfsreportage en eventfotografie (48u)
Module Ondernemerschap en autonoom project portret (32u)
Eindproefopdracht portret (4u) en verdediging eindproefopdracht
De eindproefopdracht omvat de presentatie van je portfolio.
Tijdens de verdediging wordt naast het algemeen portfolio dieper gefocust op:
1 Portret (1 foto)
Een zelf gekozen project. Dit project omvat een fotoreeks naar keuze (portret of sociale reportage) met minstens 8 beelden. Hierbij licht je naast de technische
realisatie en artistieke keuzes ook stil bij de kostprijsberekening van dit autonoom project.
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#190044

PRAKTISCH
1 jaar vanaf maandag 07/09/2020 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf maandag 07/09/2020

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8200 Brugge
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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