Workshop straatfotografie Amersfoort 28 oktober 2017
Deze workshop geef ik samen met fotograaf Hans Niezen, parttime docent, Hans heeft
ervaring met het geven van workshop voor groepen in het buitenland
Zelf geef ik in opdracht va Fujifilm.Belgium workshops en lezingen bij diverse dealers
van het merk In de grote steden van Vlaanderen, dit samen met de Belgische fotograaf
en Ambassadeur van Fujifilm.Belgium Piet van den Eynde.
Aanvang 9.00 uur Locatie : de historische Celzusterenkamer van de stichting
“Hofje De Armen de Poth” Pothstraat 16 Amersfoort
Van 9.15 tot 10.15 geef ik in middels een (korte lezing) tekst en uitleg over mijn
fotografie en werkwijze. Tijdens deze lezing zal er koffie of thee worden geserveerd.
11.30 gaan we de straat op, het centrum van Amersfoort in. Er is markt en op zaterdag
zijn er veel mensen in de stad, daarnaast veelal de nodige activiteiten. Kortom genoeg te
fotograferen.
Samen met Hans Niezen wandel ik met de groep mee, voor de nodige adviezen en
vragen, ook zal ik in een aantal praktijk voorbeelden laten zien hoe ik zelf werk, incl mijn
spiegelingen (dit voor geïnteresseerden)
Men kan ook zijn of haar eigen gang gaan.
13.00 uur staat er een lunch klaar op de locatie waar we vanuit de dag van de workshop
werken . Tijdens de lunch kan men met vragen komen.. bijv. over zaken die men ’s
morgens bij de eerste sessie op straat tegenkwam
13.45 uur gaan de deelnemers weer de stad in ook daarbij ben ik met Hans bij
aanwezig.
Uiterlijk 15.30 uur terug op de locatie .
Aanvankelijk van het aantal deelnemers, kiest men 1 foto uit die we gezamenlijk
bespreken. Tevens kan men met de nodige vragen komen. Eventueel indien men dit
wenst, laat ik in het kort zien hoe ik mijn omzetting naar zwart-wit verricht middels
analoge doka technieken die ik digitaal toepas.
Tijdens deze laatste sessie van 15.30 -17.00 uur* ( einde workshop*) wordt er koffie,
thee of frisdrank geserveerd, met daarbij wat hartigheid. pp 2 consumpties.
Prijs voor deze workshop is 115 € per persoon inclusief mijn E-book On Street
Photography. De workshop gaat door bij een minimum aantal deelnemers van 5
personen. Maximum aantal deelnemers 12 personen
De deelnemers krijgen dit E-Book*, Engelstalig, 110 pagina’s 80 foto’s per mail
toegezonden via Craft&Vision .

Wat betreft extra bagage, bijv. een laptop of extra tas kunnen tijdens de workshop
achterblijven op de locatie. Ik zie steeds meer dat fotografen via hun mobile telefoon een
beeld uit de camera halen en die bewerken op de telefoon, zodat ook de laptop thuis kan
blijven. Het beeld mail je dan naar mijn mailadres dan kunnen we dat bespreken via een
beamer of groot tv scherm. Uiteindelijk gaat et de dag van de workshop om de inhoud
van het beeld, prefect technisch
Ik raad aan niet te veel aan fotoapparatuur mee te nemen, slepen is inspanning die
energie kan je beter besteden aan de fotografie zelf, het kijken.. op zich al inspannend
genoeg;-) Beperktheid maakt de meester, is een gezegde;-))
De betaling geschied vooraf op de rekening van de stichting Willem Wernsen
Fotografie een nota wordt verstrekt tijdens de workshop .
*Annuleringen binnen 24 uur voor aanvang van de workshop worden slechts
voor 50% terugbetaald.
E-book
https://craftandvision.com/products/on-street-photography
Interview en tips. Blog C&V
https://craftandvision.com/blogs/all/tagged/willem-wernsen
Review E-Book.
https://www.fotografieblog.be/straatfotografie-ebook-willem-wernsen/
Tijdens de workshop is er de mogelijkheid om mijn boek Behind the Great Wall te
kopen, gesigneerd en voorzien van een foto* op formaat A4 naar eigen keuze uit mijn
B&W portfolio op FB-Instagram of mijn website. De prijs van het boek is dan
slechts 35 € met als extra de witte gesigneerde stofomslag De normale prijs van het
boek met zwarte omslag I.p.v. 50 € incl. foto op A4 en E book.
Voor geïnteresseerden, u kunt vooraf uw keuze wat betreft de foto mailen naar
stichtingwillemwernsen@gmail.com
* De foto wordt eveneens gesigneerd.
Aanbiedingen elders, Behind the Great wall, incl E-book, zijn op deze aanbieding
niet van toepassing
Deelnemers die het E-book reeds in hun bezit hebben, kunnen evt. dit boek aan
iemand cadeau doen, door het opgeven van een naam en mailadres zal het E-Boek
op de gewenste persoon n het postvak belanden via Craft&Vision.
Na de workshop is er achteraf is er altijd de mogelijkheid tot het stellen van
vragen mocht je ergens mee zitten, dit kan per mail, Skype of face time. We
spreken dan daarvoor dan een tijd af.

Interesse, meld je dan aan via: stichtingwillemwernsen@gmail.com
Vrgr,
Willem Wernsen. www.willemwernsen.com
Hans Niezen. www.hansniezen.nl

