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Hee, hallo!

Super leuk dat je interesse hebt in deze online creatieve fotografie
boost "in 10 weken anders kijken".
In deze brochure vind je meer informatie en kun je kijken of het
een concept is dat bij je past. Tijdens de boost krijg je inspirerende
opdrachten, zie je werk van anderen en zul je ook zelf aan de slag
gaan met creatieve fotografie. Fotografie is namelijk ook vooral
veel DOEN. Past dat minder bij je, dan zal deze creativiteitsboost
minder geschikt voor je zijn. Ben je leergierig, wil je jezelf verder
ontwikkelen, je creativiteit aanspreken en out of the box leren
kijken en denken, dan zijn we een perfecte match! Dan is deze
boost jou op het lijf geschreven.
Lees vooral nog even verder. Ik vertel je voor wie de cursus
geschikt is, wat we gaan doen en ik probeer alle vragen die je zou
kunnen hebben al te beantwoorden.
Gun jij jezelf een cadeautje en ben je klaar voor 10 weken
inspiratie? Lees dan snel verder!

WWW.CARLAVANIERSELFOTOGRAFIE.NL

Voor wie

Deze cursus is echt iets voor jou als je jezelf hier in herkent:
-Je bent visueel ingesteld, houdt van mooie beelden.
-Je fotografeert graag.
-Soms blijf je een beetje in dezelfde beelden "hangen" die je
maakt. Je krijgt genoeg van altijd maar weer die zelfde
paddestoelen fotograferen. Of zonsondergangen, of...noem
maar op ;-)
-Je houdt van een uitdaging.
-Je bent er aan toe om meer creativiteit in je leven en in je
fotografie toe te laten.
-Je wilt je 10 weken lang ontwikkelen, uitgedaagd worden en
een nóg betere en creatievere fotograaf worden.

Voor wie is de cursus NIET bedoeld:
-Voor mensen die het liefst steeds dezelfde soort beelden
maken en het voldoende vinden om hun camera een paar keer
per jaar uit de kast te halen. Kortom: voor mensen die alleen
bezig zijn met het technische plaatje en niet willen groeien op
creatief vlak.
-Voor mensen die op zoek zijn naar een basiscursus
(technische) fotografie.
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Wat krijg je

Als je meedoet krijg je:
-10 weken lang, iedere zaterdag, een inspirerend mini Ebook in
de mail met daarin creatieve opdrachten en uitleg daarover,
regelmatig een bijbehorend filmpje.
-Toegang tot een besloten facebookgroep waarin je de
gemaakte opdrachten kunt delen, foto's van anderen kunt
bekijken en tips en ideeën met andere "boosters" uit kunt
wisselen.
-De garantie dat je creativiteit flink "geboost" wordt. Mocht je
na twee weken niet tevreden zijn over de cursus, dan krijg je je
geld terug. Het is dan voldoende om dat kenbaar te maken via
een mail en mij te laten zien dat je serieus aan de opdrachten
hebt gewerkt.

WWW.CARLAVANIERSELFOTOGRAFIE.NL

Veelgestelde vragen

-Moet ik een serieuze camera (spiegelrefelx bijvoorbeeld)
hebben om aan de cursus mee te doen?
Nee, dat hoeft zeker niet. Je kan zelfs met je telefoon meedoen.
Dit is geen technische, maar een creatieve cursus. Je manier
van kijken is belangrijker dan je materiaal.
-Kan ik ook op een ander moment instromen in de cursus?
Nee, dat kan niet helaas. De kracht van deze creativiteitsboost
is juist dat je met een groep gelijkgestemden op hetzelfde
moment met dezelfde opdrachten bezig bent. De resultaten
worden met elkaar gedeeld in de community en het werkt niet
wanneer je later instroomt. Sorry!
-Als ik een week wat minder tijd heb, kan ik dan de
opdrachten later maken?
Jazeker! In principe kan je de opdrachten maken op een
moment waarop het jou uitkomt.
-Zit er ook beeldbewerking in de cursus?
Nee, maar mocht je het leuk vinden, dan mag je natuurlijk
altijd je beelden bewerken voordat je je huiswerk inlevert.
-Is de docent makkelijk bereikbaar?
Yes! Je mag me (Carla) altijd mailen, en ik ben ook beheerder
van de facebookgroep dus ook daar kom je me natuurlijk
tegen.
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Vervolg veelgestelde vragen

-Krijg ik ook persoonlijke feedback op mijn foto's?
In de groep is het zeker mogelijk om elkaar van feedback te
voorzien. Daar leer je heel veel van, ook van het kijken naar
foto's van anderen. De docent voorziet je niet van persoonlijke
feedback, maar zal wel regelmatig algemene opmerkingen
plaatsen. Wil je toch graag persoonlijke feedback dan is het
mogelijk een afspraak te maken voor een mentorsessie (in real
life of via skype). Informeer gerust even naar de
mogelijkheden en kosten hiervan.
-Heb ik ook iets aan de boost als ik nog nooit gefotografeerd
heb?
Absoluut! Het is zelfs ook een hele mooie start wanneer je
begint met fotograferen. Maar ook de meer gevorderde
fotografen zullen beamen dat ze door deze boost heel anders
zijn gaan kijken dan dat ze voorheen deden.
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En nu?

Wil je meedoen? Tof!
Het is voldoende om een mailtje te sturen naar
carla@carlavanierselfotografie.nl
Zet daarin: "creatieve fotografieboost: ik ben erbij!"
Je ontvangt dan een factuur en zodra deze voldaan is sta je
definitief op de deelnemerslijst. De rest wijs zich vervolgens
vanzelf, je krijgt een duidelijke mail. Check altijd even je
spambox als je denkt dat je geen mail van me gehad hebt,
want soms komen mijn mails daar terecht.
Je ontvangt 10 weken lang iedere zaterdag een nieuw Ebook
met uitleg en opdrachten. We starten op zaterdag 2 februari.
Je investering voor 10 weken deelname aan de boost bedraagt
€ 49,95. Beslis je vóór woensdag 30 januari dat je meedoet,
dan profiteer je van een (super!) vroegboekkorting en betaal je
geen €49, 95 maar €34,95. Goeie deal toch?
Ik kijk ernaar uit je te virtueel te ontmoeten, hopelijk tot snel!
Warme groet,
Carla
P.s.: lees nog even verder voor ervaringen van deelnemers die
je al voorgingen.
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Wat anderen zeggen
Heel leerzaam. Ik heb een andere kijk op fotografie gekregen.
Angelique Bruers
Een echte aanrader als je je creativiteit wilt ontwikkelen!
Anneke Blok
Geweldige cursus! Je wordt echt uitgedaagd om anders te
gaan kijken. Daardoor ga je echt mooiere foto's maken. De
opdrachten zetten je aan het werk en motiveren je om vaker
op pad te gaan met je camera. Dat is één van de redenen
waarom ik deze cursus ben gaan doen. Een andere is om
creatief bezig te zijn en dat is zeker gelukt!!
Monique van den Heuvel
Wat ben ik blij dat ik deze cursus gevolgd heb! Ik ben een
beginner en na een basis online cursus kreeg ik al snel de
kriebels om creatiever bezig te gaan. Nou, dat gebeurt wel als
je deze cursus van Carla van Iersel gaat volgen zeg! Super
leuk, nét even anders (kijken) en leerzaam! Bedankt hiervoor
Carla en ik verheug me op het vervolg kom maar op ;-)
Annelies Slagman-Heiligers
Door de cursus ben ik op een heel andere manier aan het
fotograferen geslagen. Door de leuke en inspirerende
opdrachten ga je namelijk op een andere manier aan de slag
en maak je foto's waarvan je nooit gedacht had die ooit te
(kunnen!) maken.
Tonny B
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