DIGITALE
FOTOGRAFIE

WAAROM KIEZEN VOOR FOTOGRAFIE
BIJ CRESCENDO CVO?
• Ervaren leerkrachten nemen je mee op een onwaarschijnlijke
ontdekkingstocht doorheen de wereld van de digitale fotografie.
• Het cursusaanbod is een logisch en uitgebreid geheel van
basismodules, specialisatiemodules en modules fotobewerking.
• Crescendo CVO heeft in de loop van de jaren een gedegen naam
opgebouwd in het aanbieden van kwalitatieve opleidingen digitale
fotografie en beschikt over gepaste faciliteiten, zoals bvb. een
fotostudio en computerklassen, om dit waar te blijven maken.

WAT MAG JE IN DEZE OPLEIDING
VERWACHTEN?
• Tijdens de basismodules leer je je camera kennen en de basisprincipes
van de fotografie toepassen. Vervolgens maak je kennis met
verschillende genres fotografie en hun specifieke technieken.
• De specialisatiemodules bieden je de kans je kennis en ervaring te
vervolmaken binnen bepaalde fotografische disciplines, zoals
portretfotografie, natuur- & landschapsfotografie, reportage- &
straatfotografie of zwart-wit fotografie.
• Het ontwikkelen van digitale foto’s krijg je onder de knie tijdens de
modules Photoshop of Lightroom voor fotografen, waar je leert je
beelden af te werken tot echte pareltjes.

HOE ZIET EEN TYPISCHE LES ERUIT?
Afhankelijk van het beoogde resultaat, maken we gebruik van
verschillende lestypes:
• Omkaderende lessen, waar achtergrondinformatie wordt gegeven over
een nieuw onderwerp.
• Praktijklessen, waar theoretisch behandelde onderwerpen en
technieken worden uitgetest en ingeoefend. Een aantal praktijklessen
gaat door op andere locaties.
• Lessen feedback, waar oefeningen en opdrachten worden besproken.
• Lessen fotobewerking.

WAARIN ZIJN WIJ ANDERS DAN DE REST?
De manier waarop onze cursisten over onze leerkrachten denken.
Een kleine greep:
• “Ik wil je bedanken voor de leuke fotografische ervaringen, ik heb er met volle teugen van genoten. Spijtig genoeg is de cursus véél te
kort.”
• “Jij hebt mij inzichten meegegeven die ik de rest van mijn leven zal blijven gebruiken. Fijn om te zien dat een vakman zoals jij bereid is
om zijn tijd te investeren in het opleiden van beginners.”

• “Je bent niet alleen een prima docent, maar ook een fijn mens.”
• “Ik ben erg blij dat ik door jou nog meer kan genieten van fotografie in al zijn vormen in de herfst van mijn leven.”
• “Hey, een vriendin was op zoek naar de beste fotograaf/lesgever en ik heb geen seconde getwijfeld toen ik jouw naam doorgaf. Ik heb
bij jou op korte tijd zoveel geleerd!”
• Aangaande de corona-crisis: “Alles viel stil, behalve onze fotografielessen. Bedankt !!!”

• “Ik heb veel bijgeleerd van de cursus en keek altijd uit naar het volgende lesmoment. Je gestructureerde cursus, de schitterende
tutorials en je vakkennis hebben daar enorm toe bijgedragen.”
• …

WAAR GA JE LES KRIJGEN
• De lessen digitale fotografie gaan door in Mechelen, Lier, Heist-opden-Berg, Sint-Genesius-Rode en Halle.
• Niet alle modules worden tegelijkertijd in alle lesplaatsen aangeboden.
• Alle lesplaaten beschikken over computerklassen of –materiaal.
• In Mechelen is er degelijk uitgeruste fotostudio ingericht. Alle andere
lesplaatsen beschikken over voldoende studiomateriaal om in 2-3
afzonderlijke groepjes te kunnen werken.

WAT KAN JE DOEN MET
DIPLOMA/CERTIFICAAT
• Elke module die je met succes beëindigt, leidt tot een deelcertificaat.
• Dit deelcertificaat laat je toe om een hoger cursusniveau aan te vatten
en je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

WAAROM IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR
JOU?
• Heb je een goede camera, maar eigenlijk geen idee hoe ermee om te
gaan? We leren je je camera kennen!
• Voel je de drang om je foto’s meer te laten opvallen? Naast de
basisprincipes, maak je kennis met verschillende genres fotografie en
leer je een foto afwerken in Photoshop of Lightroom.
• We houden rekening met jouw creativiteit en zelfstandigheid.
• Je wordt van nabij begeleid.

OVERTUIGD?
SCHRIJF JE VANAF 15 JUNI HIER IN
OF KOM LANGS OP EEN VAN ONZE SECRETARIATEN

CAMPUS MECHELEN
Vaartdijk 86
2800 Mechelen
info.mechelen@crescendo-cvo.be
+32 15 41 30 45

CAMPUS HEIST-OP-DEN-BERG
Frans Coeckelbergsstraat 22
2220 Heist-op-den-Berg
info.heist@crescendo-cvo.be
+32 15 76 73 42

CAMPUS GLTT HALLE
Auguste Demaeghtlaan 40
1500 Halle
info.gllthalle@crescendo-cvo.be
+32 2 362 03 39

CAMPUS GLTT RODE
Schoolstraat 2
1640 Sint-Genesius-Rose
info.glttrode@crescendo-cvo.be
+32 2 358 28 97

CAMPUS LIER
Predikherenlaan 18 (blok 3)
2500 Lier
Info.lier@crescendo-cvo.be
+32 3 337 89 90

