FAQ Back to Basics analoog
Met welk type camera kan je deelnemen?
 De cursus is gemaakt om vertrouwd te worden met analoge fotografie. De nadruk ligt dus
meer op het proces van beeld tot fysieke foto. Het type camera is in deze cursus minder
belangrijk. Je kan deelnemen met zowel kleinbeeldtoestellen als toestellen van
middenformaat. Oude toestellen mogen zeker, liever geen nieuwe, geautomatiseerde. Daar
kan je dan net niet mee oefenen. Je kan altijd een toestel gebruiken van het museum. Wel
graag bij het inschrijven vermelden dat je een toestel wilt gebruiken van het FOMU.
Mag je deelnemen met je eigen camera?
 Ja. Je krijgt tijdens de workshop oefeningen die je best op de eigen camera uitvoert. Zo leer
je best je eigen camera beter kennen. Dit helpt ook om alles makkelijker onthouden. Het is
dus ten zeerste aangeraden je eigen camera me te brengen.
Kan je deelnemen zonder eigen camera?
 Ja, er is een camera beschikbaar. Wil je bijvoorbeeld graag een spiegelreflexcamera kopen
om jouw systeemcamera te vervangen maar je weet nog niet welke? Dan kan je de
aanwezige camera gebruiken. Wél graag vermelden bij de inschrijving van de cursus dat je
deze graag wil gebruiken.
Mag je deelnemen als je jonger bent dan 18j?
 Geen probleem, zolang je niet jonger bent dan 15. Hou er wel rekening mee dat de andere
cursisten waarschijnlijk allemaal volwassene zijn.
Kan ik na deze cursus perfecte foto’s maken?
Perfect is een groot woord maar na de cursus zal je meer inzicht hebben in analoge
fotografie. Je leert meer over compositie en diafragma-sluitertijd, hoe je een film moet
belichten, een film ontwikkelen en foto’s afdrukken.
Kan ik betere vakantiefoto’s maken na het volgen van de cursus?
 Ja, wij geven je verschillende tips en technieken die ervoor zorgen dat jouw foto’s er
boeiender gaan uitzien.
Wat moet ik meenemen?
 Een keukenschort met een zak. Dit is handig voor de filmontwikkeling.
Worden er filmrolletjes voorzien?
 Ja wij voorzien filmrolletjes. We hebben zowel kleinbeeld (135) als rolfilm (120) op voorraad.

Hoe groot is de groep cursisten?
 De groep bestaat uit maximum 8 deelnemers
Voorziet het museum eten?
 Eten moet je zelf voorzien. Er is een café in het museum en in de buurt zijn er verschillende
eetgelegenheden. Er is geen keuken beschikbaar dus hou hier rekening mee. Het museum
voorziet wel koffie en thee.

