Wat is Foto-workshop.nl?
Foto-workshop.nl is dè specialist op het gebied van fotoworkshops voor bedrijven en
particulieren. Workshops worden gegeven door het hele land en er zijn heel veel mogelijk
heden. Zo kunnen deelnemers nieuwe Canon spiegelreflexcamera’s van Foto-workshop.nl
gebruiken en we nemen elke sessie printers mee om de resultaten van de workshop te
printen en te bespreken. Het afgelopen jaar hebben wij voor veel bedrijven iPhone /
smartphone workshops georganiseerd. Informeer naar de mogelijkheden van deze
workshop. Wij werken door het hele land en voor personeelsverenigingen of tijdens
relatiedagen is deze workshop succesvol in te zetten. Neem contact op met Rob Turk
via rob@foto-workshop.nl of bel met 06 47 769 699.

Fotoreizen naar Marokko en New York City in 2014
Wij organiseren wederom een fotoreis voor amateurfotografen van 25 oktober tot en met
2 november. Deze fotoreis naar Marokko, onder begeleiding
van Rob Turk, is speciaal voor de enthousiaste fotograaf. Het
is een samenwerking van Foto-workshop.nl en Battuta Reizen,
een gespecialiseerd reisbureau uit Amsterdam. Tijdens deze
fotoreis ligt het reistempo lager en staat het fotograferen centraal. De grootte van de groep is bewust klein voor maximale
aandacht. Je wordt met tips en adviezen bijgestaan, beelden
worden gezamelijk bekeken, uitgezocht en natuurlijk bewerkt. Mooie landschappen,
portretfotografie, nachtfotografie en werken met unieke composities en kleur komen aan
bod. Er wordt ook ruim aandacht gegeven aan het bewerken van RAW bestanden. Deze
fotoreis kost € 1599,-.
Ga je mee naar New York City in
september? Zes dagen heerlijk fotograferen in Manhattan, Little Italy,
Coney Island, Brooklyn en nog veel
meer. In oktober 2013 is de Freedom
Tower geopend bij Ground Zero waar
prachtige foto’s gemaakt kunnen worden.
Deze schitterende fotoreis kost € 1399,-. Meer info op www.foto-workshop.nl.

Ga voor meer informatie naar: foto-workshop.nl • t 06 47 769 699 • e info@foto-workshop.nl
www.facebook/fotoworkshopnl
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NIEUWE
FOTOGRAFIEWORKSHOPS
OP KEUKENHOF

Nieuwe fotografieworkshops
In het seizoen 2014 biedt Foto-workshop.nl in samenwerking met
Keukenhof een aantal nieuwe workshops fotografie aan. Al jaren komen
echte fotografieliefhebbers naar de workshops op Keukenhof om met een
spiegelreflexcamera aan de slag te gaan. Dit jaar zijn er echter ook volop
graferen. In het kader van het thema Holland is een fotoworkshopweekend toege-

Dagworkshop Fotografie voor gevorderden
(met spiegelreflexcamera)

voegd waarbij Lisse en Amsterdam worden aangedaan.

Uit ervaring van voorgaande jaren is gebleken dat een work-

mogelijkheden voor degenen die met met een smartphone beter willen leren foto-

Workshop Smartphone fotografie Nieuw

shop van een halve dag voor écht enthousiaste fotografen
niet lang genoeg is. Ook dit jaar organiseren wij daarom de

Steeds meer mensen fotograferen met een smartphone.

dagworkshop Fotografie voor gevorderden. We bespreken

Dat is snel en makkelijk. Klik en klaar. Of toch niet? In

uitgebreid alle mogelijkheden en toepassingen van de

deze workshop leren deelnemers na te denken over de

spiegelreflexcamera. In de ochtend komt theorie aan bod.

compositie, is er veel aandacht voor verschillende apps

We gaan twee keer fotograferen in het park. Bij deze work-

en het bewerken van de beelden op de telefoon of op

shop ga je met specifieke opdrachten op pad. Leuk en leerzaam! Aan het eind van

een tabletcomputer. Natuurlijk print iedereen de mooiste

de dag printen en bespreken we de resultaten. Deze workshop duurt 6,5 uur en kost

foto’s zelf uit via WiFi op de Canonprinters om ze goed te kunnen beoordelen. Deze work

€ 79,95 incl. entree Keukenhof. Basiskennis en bezit van een spiegelreflexcamera is

shop wordt gehouden op 4, 6, 12 en 25 april 2014 en kost € 59,95 incl. entree Keukenhof.

vereist. Deze workshop wordt gegeven op 13, 21 en 26 april en 9 mei 2014.

Nieuw Keukenhof-Amsterdam fotoweekend
Keukenhof en Holland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het thema voor 2014 is

Al jarenlang succesvol:
workshop Fotografie met spiegelreflexcamera

Holland en vandaar dit jaar een fotoweekend op 18 en 19 april. Op vrijdag fotograferen

De workshops fotografie die wij dit jaar voor de achtste maal geven op Keukenhof zijn

in Keukenhof en op zaterdag voor Pasen Amsterdam in voor straatfotografie. Een mooie

al jaren een succes. Voor iedereen die betere foto’s wil leren maken en meer wil weten

combinatie van “oog hebben voor detail en bruisend Amsterdam”. Voor de kosten hoef je

over de instellingen van zijn of haar eigen spiegelreflex

het niet te laten. Deze workshop biedt plaats aan slechts 10 deelnemers en kost € 129,-.

camera. Maar ook voor mensen zonder zo’n camera en
die twijfelen over de aanschaf: zij kunnen een Canon
spiegelreflexcamera lenen van Foto-workshop.nl.
De workshop bestaat uit een theoretisch deel en een
praktijkgedeelte. De resultaten worden geprint en
besproken. Deze workshop duurt 3,5 uur en kost
€ 64,95 incl. entree Keukenhof en wordt gehouden
op 5 en 11 april 2014.

www.foto-workshop.nl/workshops/keukenhof

