
 

CURSUS - FOTOBESPREKEN IN CLUBVERBAND 
 
Ook dit jaar organiseert de Fotobond Brabant Oost wederom de cursus `Foto bespreken`. 
Andere jaren werd deze in het voorjaar gegeven, dit jaar krijgt deze een plek in het najaar 
van 2014. 
Aangezien er nu al vragen komen vanuit clubs hieromtrent hebben we gemeend  nu al vast 
duidelijkheid te scheppen richting onze clubs en leden. 
 
 Data: 3/9 - 17/9 - 1/10 - 15/10 - 29/10 
 Locatie: Cultuur Haven Veghel 
 Mentor: Joop Gobes  
 
De komende maanden kunt u binnen uw club inventariseren welke leden (maximaal 2) u in 
wilt schrijven. Deze zullen op volgorde van binnenkomst worden toegevoegd aan de 
bestaande wachtlijst. Gezien de beperkte ruimte bekijken we hoeveel mensen van welke 
clubs mee kunnen doen. 
 
De volgorde van binnenkomst is van belang, dus graag snel reageren. 
Clubs waarvan nog niemand deelgenomen heeft gaan voor. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marko Schulten 
Fotobond Brabant oost 
oostbrabant@live.nl 
 
 
Inhoud 
Het centrale thema voor de cursus is: "Over foto's gesproken"  
Aan de techniek van het bespreken van foto's bij fotogroepen, wordt de laatste jaren veel 
aandacht besteed.  
Wat zijn de valkuilen waar besprekers, tegenaanlopen. Op welke wijze betrek je de 
fotografen bij het bespreken en moét elke foto wel het predicaat "een goede foto" krijgen. 
Wat kan je nog meer over foto's vertellen?   
Om foto's tot z'n recht te laten komen, gaat een proces van bespreken aan vooraf. Hoe werkt 
dit proces eigenlijk en hoe maak je dit duidelijk aan je leden. Waarom kan een afgewezen 
foto toch een topper zijn? 
De Fotobond heeft dit probleem onderkent en daarom een aantal initiatieven ontplooit om de 
inhoudelijke kwaliteit van de fotografie te verbeteren door ondermeer de cursus 
fotobespreken te ontwikkelen. 
In deze cursus, zal aan de hand van oefenen en bespreken, aanwijzingen worden gegeven, 
hoe je de leden van jullie fotogroep bij dit proces kan betrekken met het uiteindelijke doel om 
de kwaliteit van de fotografie te verbeteren. 
Deze cursus, is niet geheel vrijblijvend. Van de cursisten wordt verwacht, dat ze zelf 
beschikken over voldoende basiskennis in de fotografie en dat ze over voldoende tijd 
beschikken, om het huiswerk te kunnen maken. Aanbevolen literatuur is het boek: "Over 
foto's gesproken", ontwikkeld en uitgegeven door de Fotobond. 
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