FAQ Back to Basics Digitaal
Met welk type camera kan je deelnemen?
 De cursus is specifiek gemaakt voor spiegelreflexcamera’s. Je kunt indien nodig ook met een
systeemcamera de cursus volgen. Weet wel dat je bepaalde oefeningen niet helemaal mee
zal kunnen doen. Systeem camera's hebben vaak een grote maximale diafragmaopening en
handmatig scherpstellen is vaak een probleem of zelfs onmogelijk. Maar de meeste
oefeningen lukken met een systeemcamera.(De oefeningen dienen om de techniek meteen
onder de knie te krijgen.) Je zal wél de basistechniek begrijpen door de cursus, en beter
weten waar je mee bezig bent.
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 zou je buiten technisch goede foto’s moeten
kunnen maken. Je leert hoe je in verschillende lichtomstandigheden het beste uit je camera
haalt. Of de beeldopbouw goed is, hangt af van het talent van de cursist. Studiowerk komt
niet aan bod in deze cursus.
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?
 Als je deelneemt met je eigen toestel graag de batterijen opladen. Vergeet ook niet de
geheugenkaart te wissen voor de cursus.
Hoe groot is de groep cursisten?

 De groep bestaat uit maximum 8 deelnemers.

