ONLINE

Super leuk dat je interesse hebt in deze online creatieve
fotografie cursus!
In deze brochure vind je meer informatie over de cursus en kun
je kijken of het een concept is dat bij je past. Tijdens de cursus
krijg je veel informatie maar je zult ook intensief zelf aan de
slag gaan met opdrachten. Fotografie is namelijk vooral DOEN.
Past dat minder bij je, dan zal deze cursus waarschijnlijk niet
geschikt voor je zijn. Ben je leergierig, wil je jezelf verder
ontwikkelen, je creativiteit aanspreken en out of the box
denken (en kijken), dan hebben we een goede match! Dan is
deze cursus jou op het lijf geschreven.
Lees vooral nog even verder. Ik vertel je voor wie de cursus
geschikt is, wat de inhoud van de cursus is en probeer alle
vragen die er zouden kunnen zijn te beantwoorden.
Gun jij jezelf een mooi cadeau en een half jaar vol inspiratie?
Lees dan verder!
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Deze cursus is echt iets voor jou als jij jezelf hierin herkent:
-Jij bent creatief en altijd bezig
-Je bent visueel ingesteld, je houdt van mooie beelden
-Op internet (denk aan Facebook, Instagram of Pinterest) wordt
jouw blik eerder naar beeld dan naar tekst getrokken
-Je fotografeert graag
-Je wilt in plaats van leuke kiekjes echt hele mooie foto's die
een echte WOWfactor hebben kunnen maken
-Je houdt van een uitdaging!
-Je weet wel iets (of niet, ook goed) van fotografie, maar blijft
altijd een beetje in dezelfde beelden "hangen"
-Je wilt de geheimen achter een succesvolle foto leren kennen
-Je wilt weten welke factoren een foto in zich moet hebben om
een topper te zijn
-Je wilt mooier beeldmateriaal voor je instagram, facebook,
blog, of gewoon je fotoalbum
-Je wilt je een half jaar lang ontwikkelen, geïnspireerd raken,
uitgedaagd worden en een nóg betere fotograaf worden
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De cursus duurt een half jaar en dit krijg je:
-Iedere maand een Ebook over een thema binnen de fotografie.
Deze thema's ga je tijdens die maand verder uitwerken. Denk
aan portretfotografie, landschapsfotografie, maar ook details,
concept, documentair, etcetera.
-Regelmatig een video instructie waarin het nieuwe thema
besproken wordt. Ook hoor je de geheimen achter de foto's
met een WOWfactor.
-Persoonlijke feedback op jouw gemaakte werk. Niet door een
duimpje omhoog of een korte schriftelijke reactie, maar echte,
oprechte, mondelinge feedback middels een videoreactie op
jouw werk. Dit is uniek bij een online cursus.
-Levenslang toegang tot de besloten facebookcommunity waar
je gelijkgestemden ontmoet die bezig zijn met dezelfde cursus.
Dit is hét platform om de gemaakte opdrachten uit te wisselen
en feedback te krijgen. De docent (Carla) is hier ook aanwezig
om je van feedback te voorzien.
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Veelgestelde vragen:
-Moet ik een serieuze (spiegelreflex bijvoorbeeld) camera
hebben om aan deze cursus mee te doen?
Nee, dat hoeft zeker niet, je kunt zelfs met een telefooncamera
meedoen, omdat dit geen technische, maar een creatieve
cursus is! Deze cursus gaat om kijken en creëren en niet om
het stoeien met knopjes op je camera.
-Kan ik ook een ander tijdstip instromen bij de cursus?
Nee, dat kan helaas niet. De kracht van de cursus is juist dat je
met een groep gelijkgestemden op hetzelfde moment met de
opdrachten bezig bent. De resultaten worden met elkaar
uitgewisseld in de community en het werkt niet wanneer je
later instroomt. Sorry!
-Kan ik hetgeen ik ga leren alleen toepassen voor mijn eigen
plezier?
Sowieso doe je deze cursus voor jezelf! Maar je kunt het
geleerde heel goed toepassen binnen je werk wanneer je beeld
gebruikt. Ook op social media zal men gaan zien dat je betere
skills hebt gekregen!

CARLAVANIERSELFOTOGRAFIE.NL

Vervolg veelgestelde vragen:
-Mag ik de cursus houden?
Ja, natuurlijk! De maandelijkse Ebooks zijn voor jou en blijven
van jou. Je blijft toegang houden tot de facebookcommunity
en kunt op die manier altijd dingen teruglezen of nog eens
extra oefenen.
-Zit er ook beeldbewerking in de cursus?
Nee, dit is geen Photoshop of Lightroomcursus. Mocht je het
leuk vinden, dan mag je natuurlijk altijd je beelden bewerken
voordat je je huiswerk inlevert.
-is de docent makkelijk bereikbaar?
Ja, zeker! Carla is beheerder van de facebookcommunity en is
hierin ook actief zodat je op deze plek altijd met je vragen
terecht kan.
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Wil je meedoen? Super leuk dat je erbij bent!
Het is voldoende om een mailtje te sturen naar
carla@carlavanierselfotografie.nl
Vermeld daarin:" online creatieve cursus: ik ben erbij!"
Je ontvangt dan een factuur en zodra de betaling voldaan is,
sta jij officieel op de deelnemerslijst.
Je ontvangt iedere eerste zondag van de maand (van april tot
en met september) je nieuwe Ebook met uitleg en
opdrachten.We starten op zondag 4 april.
Je investering voor een half jaar deelname aan de cursus ,
inclusief Ebooks, video's, persoonlijke feedback en deelname
aan de community bedraagt normaal gesproken 149 euro.
Beslis je voor donderdag 1 april dat je meedoet, dan ontvang je
een (super!) vroegboekkorting en betaal je geen 149,
maar 89 euro.
Heel graag tot snel!
Warme groet,
Carla
P.s.: lees nog even verder voor ervaringen van degenen die je
voorgingen!
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Geweldige cursus! Je wordt echt uitgedaagd om anders te gaan
kijken. Daardoor ga je echt mooiere foto's maken. De
huiswerkopdrachten 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! Ik raad iedereen
aan om deze cursus te volgen als je meer wilt fotograferen en
begeleiding wilt krijgen van een professionele fotograaf
Monique van den Heuvel
Dit is geen cursus of workshop, maar een masterclass!
Claire Hulsmans
Tijdens deze cursus heb ik ontzettend veel geleerd van een
bevlogen, enthousiaste en inspirerende docent.
Dorothee van Dijk
Een echte aanrader als je je creativiteit wilt ontwikkelen!
Anneke Blok
Heel leerzaam, ik heb een heel andere kijk op fotografie
gekregen!
Angelique Bruers
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