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Nieuwe cursusdata

Het heeft even geduurd omdat de griep
roet in het eten gooide bij een overvolle
agenda. Maar…
De nieuwe cursusdata zijn bekend en je
kunt je aanmelden via de website. Alle
cursussen en workshops vinden plaats in
het Communicatiehuis op Brink 90, hartje
centrum van Deventer tenzij anders
aangegeven.
Basiscursus fotografie
• Start 8 maart
• Start 24 mei
Praktijk fotografie
• 8 april
• 24 juni (combi met natuur/landschap)
Basiscursus beeldbewerking met Adobe
Creative Cloud voor fotografen
(Lightroom / Photoshop)
• 9 mei
Workshop Portret- en flitsfotografie
• 25 maart
Worksshop Smartphone fotografie en
beeldbewerking op smartphone / tablet
• 29 maart
Workshop Avondfotografie
• 7 april
• 12 mei
Workshop Natuur- en landschap
• 13 mei
• 24 juni
Workshop High Dynamic Range
• 2 juni
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Last-minute: basiscursus fotografie
start 8 maart. Aanmelden kan nog
via de website (klik hier)

Recent kreeg ik een aantal verzoeken
voor privecursussen en cursus op maat.
Om daar aan tegemoet te kunnen
komen introduceren we voor een aantal
cursussen een VIP arrangement: een hele
dag cursus op maat, samen met
maximaal 2 andere cursisten of voor jou
alleen. Natuurlijk inclusief koffie, thee en
een gezonde luxe lunch.

Styled weddingshoot

Op 7 januari vond een styled
weddingshoot plaats op vliegveld
Teuge. Onze parelwitte Tesla model S
schitterde daarbij als trouwauto.
Bovenstaande foto is gemaakt door
Karin Keesmaat van Kijk Kunst fotografie,
die ook de foto’s van het bruidspaar
maakte. Wij hebben daar weer ‘behind
the scenes’ foto’s van gemaakt.
Behalve als trouwauto, kan onze Tesla
model S, altijd inclusief chauffeur, ook
ingezet worden voor vervoer op niveau
naar je jubileum of aandeelhoudersvergadering. Met een Tesla kom je altijd
goed en milieubewust voor de dag.

Fotografie reis

We overwegen om een fotoreis van 4
dagen naar Barcelona te organiseren.
Eerst gaan we vrijblijvend behoefte
peilen. Zou jij meewillen? Laat het ons
weten via mail. Bij voldoende
belangstelling gaan we offertes
opvragen en jullie een aanbod doen.
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Interessante fotografen

Hou je van macrofotografie? Dan zijn
deze fotografen de moeite waard om
eens te bekijken. Laat je inspireren door
Peter Garvanović en Igor Siwanowicz

Interessante fotografen

Voor de liefhebber van Urbex fotografie
kunnen deze fotografen je waarschijnlijk
wel inspireren: Trashhand en Sven
Fennema

Peter Garvanović

@Trashhand

Fotografie

Sven Fennema
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Puuur fanmail ook interessant voor
iemand die je kent? Doorsturen
mag!

Tijd voor een cursus bij

www.puuur-fotografie.nl

