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maak mooiere foto’s
met uw digitale spiegelreflexcamera
Al enige tijd bent u de trotse eigenaar van een prachtige digitale spiegel-reflexcamera (d-SLR).
Na uw eerdere digitale compact of analoge reflex hebt u toch de ‘sprong’ gewaagd naar het
summum van fotografie.
Zo’n fantastische camera is echter geen garantie dat elke foto ook een voltreffer is. Integendeel,
het lijkt wel of de foto’s soms slechter zijn dan van uw ‘simpele’ compactcamera. Een d-SLR is
namelijk geen automatische ‘kijk-en-klik’ camera, maar kent veel handmatige instellingen, die
kennis van fotografie en techniek vereisen om tot een perfecte foto te komen.
Hebt u het gevoel dat u de bediening van uw digitale spiegelreflexcamera niet helemaal onder de
knie hebt en dat u ook op het gebied van basiskennis fotografie nog het nodige kunt leren, dan
biedt Artifex Graphics de oplossing met een op maat gesneden ‘Training d-SLR’.

TRAINING d-SLR
In drie dagdelen wordt u in een kleine groep volledig ‘bijgepraat’ over zaken als o.a. licht,
diafragma, sluitertijd, scherptediepte, witbalans, RAW, waarna deze facetten worden
vertaald naar camerabediening en in de studio worden geoefend. De resultaten worden
geëvalueerd en geschikt gemaakt voor publicatie, waarbij elementaire beeldbewerking,
beheer en optimalisatie voor internet en print aan de orde komen. De training is niet
gebaseerd op een voorgekauwde cursus, maar op uw specifieke wensen en vragen, zodat u
geen onnodige informatie hoeft te verwerken. De training wordt gegeven door Pieter Dhaeze.
Hij schrijft voor o.a. Focus Magazine, Computer Idee en Van Duuren Media.
U kunt zich opgeven voor een van de onderstaande periodes door te bellen met
Artifex Graphics : 0165 - 566 130. Wij horen graag van u.

INFORMATIE
Aantal deelnemers: maximaal 3 personen
Kosten per dagdeel: € 100,- excl. BTW p.p. (2e en/of 3e persoon ½ prijs)
Locatie: Fortuinstraat 52, 4701 EG Roosendaal
Dagdelen: werkdagen 9.00-12.00u/14.00-17.00u/19.00-22.00u, zat. 9.00-12.00u/14.00-17.00u
Gratis afdruk: 45 x 30 cm bij drie dagdelen
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