UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

NIVRE CURSUS FOTOGRAFIE
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Parkeren
Kosten
PE-punten

: NIVRE ingeschrevenen
: Vrijdag 5 oktober 2018
: 09.30 - 17.00 uur
: Kantoor NIVRE, Boompjes 251 - 1e verdieping - 3011 XZ Rotterdam
: Stadsgarage De Boompjes, Terwenakker 18
: € 225,00, exclusief BTW
: 6 (voor NIVRE Register-Experts)

Inhoud
Tijdens deze interactieve en praktijkgerichte cursus leren de cursisten welke specifieke onderdelen van het
fotograferen van belang zijn om een zo optimaal mogelijk resultaat te verkrijgen. Ook wordt er ingegaan op
specifieke vaardigheden c.q. omstandigheden die voor de schade-expert van belang kunnen zijn.
De cursus wordt voor een deel buiten gegeven.
In het programma zijn de volgende onderdelen opgenomen:
 Belangrijkste onderdelen en instellingen van een camera en camerahantering.
 Werking objectief.
 Welke lens of brandpunstafstand in welke situatie en welk effect heeft inzoomen of afstand
veranderen.
 Wat is een diafragma, hoe werkt het en welk effect heeft dit op het eindresultaat.
 Hoe werkt de sluiter en welk effect heeft de sluitertijd op het eindresultaat.
 Wat is de isowaarde en welk effect heeft dat op het eindresultaat.
 De belichtingsdriehoek, hoe werkt de isowaarde, sluitertijd en diafragma samen en hoe kom je tot
het beste resultaat.
 Hoe krijg je een zo scherp mogelijke foto (met zoveel mogelijk detail, zoals scheurvorming).
 Lichtmeten, waarom is de automaat vaak niet goed.
 Histogram, werking uitleggen voor beoordelen juiste belichting.
 Handmatig lichtmeten en welke hulpmiddelen en tips en tricks zijn hiervoor.
 Hou kun je foute metingen corrigeren.
 Kleurbalans en handmatig instellen.
 Bestandsformaten RAW, Tiff en JPEG en wat is het verschil.
 Kleurruimtes Adobe RGB en sRGB; wat is het verschil, wanneer gebruik je welke.
 Verschil tussen foto’s opslaan, opslaan als, foto’s sluiten.
 Praktijkoefeningen van bovenstaande.
Tijdens de cursus wordt er voor een eenvoudige lunch gezorgd.
Cursusmateriaal
De cursist dient in het bezit te zijn van een fotocamera (inclusief gebruiksaanwijzing).
Toets
De cursus wordt afgesloten met een toets.
Aan en afmelden
Aan deze cursus kunnen maximaal 10 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels
Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging welke dient als
inschrijfbewijs. In geval van annulering kunt u zich middels Extranet weer afmelden. U krijgt hiervan
eveneens een e-mailbevestiging. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het evenement
wordt u 50% van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij helaas
genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Fotograaf
De cursus wordt gegeven door vakfotograaf Ronald Tilleman.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze cursus te annuleren of te verplaatsen.

