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Cursussen seizoen 2018 / 2019 
 

De Fotobond Afdeling Noord-Holland-Noord wil gedurende het seizoen 2018/2019 
een aantal opleidingen aanbieden. Voordat de docenten en locaties geboekt worden, 
inventariseren we eerst de belangstelling. U kunt zich geheel vrijblijvend aanmelden 
als geïnteresseerde voor de hieronder vermelde cursussen. Bij voldoende 
belangstelling gaan we de opleiding organiseren en kunt u zich definitief aanmelden. 
Voor het mentoraat en de cursussen zijn zowel clubleden als persoonlijke leden 
welkom. U kunt zich aanmelden bij de opleidingscoördinator of secretaris van de 
Fotobond Afdeling Noord-Holland-Noord: opleidingen.afd08@fotobond.nl  of 
secretaris.afd08@fotobond.nl Ik wil u verzoeken uiterlijk 7 mei 2018 te reageren. 

 
Afdelingsmentoraat 
 
 Het Afdelingsmentoraat is geen cursus maar een coaching traject. Tijdens vijf 

bijeenkomsten wordt u door de mentor begeleid in uw fotografische ontwikkeling. 
Tijdens de eerste avond geeft u met foto’s of een moodboard aan in welk fotografisch 
thema u zich wil bekwamen. De mentor helpt u daarbij. Vervolgens gaat u aan de 
slag met als doel een serie van vijf of meer foto’s te maken. Tijdens de vier volgende 
avonden bespreekt de mentor samen met de groep uw resultaat zodat u, uw serie 
kunt aanvullen en verbeteren. De zesde en laatste avond is een openbare 
presentatie avond. Voor het publiek bespreekt de mentor het eindresultaat van de 
groep. 

 
Duur: zes avonden 
Deelnemers:  12 

 Mentor: Harry Sikkenk 
Locatie: Alkmaar. 
Kosten: Ongeveer € 125,- per persoon*. 

 
Module Compositie 
 
 Fotografie draait vooral om het vinden van een goede compositie. Natuurlijk bestaat 

er niet één goede compositie! Welke elementen bevinden zich binnen het kader en 
hoe verhouden zij zich met elkaar? En wat betekend dit voor de inhoud van de foto? 

 
 Duur: één avond 
 Deelnemers: 10 à 20 
 Docent: Marty Hermans 
 Locatie: Heerhugowaard 
 Prijs: € 12,- à € 20,- (afhankelijk van aantal deelnemers)* 
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Module Series 
 
 Het fotograferen van series is een leuke en leerzame uitdaging.  Door series te 

maken ontwikkel je, je meestal sneller dan met enkele foto’s. In deze module kijken 
we wanneer foto’s een serie vormen? Welke type series zijn er? Hoe belangrijk is de 
volgorde? En hoe kies je een goede titel? 

 
 Duur: één avond 
 Deelnemers: 10 à 20 
 Docent: Marty Hermans 
 Locatie: Heerhugowaard 
 Prijs: € 12,- à € 20,- (afhankelijk van aantal deelnemers)* 
 
Cursus Eigen stijl 
 
 Heb jij ook moeite om je te onderscheiden tussen al die fotografen op internet, 

Facebook of tussen je fotovrienden? Voel je je soms onzeker in de fotografie omdat 
je niet weet wat jouw foto’s bijzonder maakt? Ben je wel eens jaloers wanneer je ziet 
dat sommige fotografen met gemak de ene fantastische foto na de andere delen?  
 
Vaak zit het probleem niet in je fotografische vaardigheden, maar heeft het meer te 
maken met de bewustwording, wie je bent als fotograaf. Wanneer je niet weet wat jou 
sterke kanten zijn of wat je eigen stijl is, is het lastig om je te onderscheiden. De 
volgende vijf blokkades kunnen jouw succes als fotograaf bemoeilijken: 

1. je kent je eigen handschrift niet 
2. je bent je niet bewust van de beeldtaal die je gebruikt in de fotografie 
3. je hebt moeite om uit je comfortzone te stappen 
4. je bent onzeker over wat je kunt 
5. je denkt dat je creativiteit niet kunt leren 

  
Met de cursus Eigen stijl ga je onder begeleiding van een docent het gevecht aan 
met jouw blokkades. Je leert alle ins and outs van jouw beeldtaal, hoe je de wow-
factor in je foto’s kunt versterken door middel van verschillende beeldelementen en 
ideecreativiteit. Je vergroot de zeggingskracht in je foto’s en leert verbeelden in 
plaats van afbeelden. Je leert hoe je beeldtaal kunt toepassen. 
 
Door samen met de docent en andere cursisten naar jouw foto’s te kijken, krijg je 
inzicht welke indruk je foto’s maken. Samen doorgronden we je fotografisch 
handschrift. Door middel van verschillende technieken leer je je ideecreativiteit te 
stimuleren waardoor je onderwerpen ook vanuit een ander standpunt leert bekijken. 
Dit vergroot de mogelijkheden om jouw visie weer te geven in je fotografie. 
 
Duur: zes avonden 
Deelnemers:  maximaal 12 
Docent:  Diana Bokje. 
Locatie:  Heerhugowaard. 
Kosten: € 240,- per persoon*.  

De cursus Eigen stijl is geen Fotobond cursus maar een eigen 
cursus van Diana Bokje. Hierdoor kan de Fotobond geen subsidie 
verlenen. In de prijs zit wel een korting van € 25,- per persoon. 

 
* Prijzen zijn globaal omdat de boekingen nog gemaakt moeten worden. 


