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Puuur!

In deze fanmail:

Fotografie

Basiscursus beeldbewerking / Lightroom
Fotogroep

Basiscursus beeldbewerking:
Lightroom met uitstap naar
Photoshop en NIK
Fotograferen is leuk, en je schiet al snel
honderden of duizenden foto’s in korte
tijd. Hoe houd je orde in je foto
bestanden?
Dat doe je met het foto beheer
programma Lightroom van Adobe.
Bijkomend voordeel van Lightroom is dat
je er ook je foto’s mee kunt bewerken en
verbeteren! Adobe heeft speciaal voor
fotografen het Adobe Creative Cloud
fotografie combipakket samengesteld.
Het bestaat uit Lightroom en Photoshop
CC. De combi van deze programma’s is
ijzersterk. Tijdens de cursus besteden we
de meeste tijd aan Lightroom en maken
we een uitstap naar Photoshop en NIK
software.
Aanmelden kan vanaf nu via de website.
De eerstvolgende cursus start al heel snel
op 28 juni a.s.

Puuur-fotografie

E.Tesschenmacherstr.32
7415CT Deventer
info@puuur-fotografie.nl

06-22804317

Wordt een betere fotograaf

www.puuur-fotografie.nl

Fotogroep Close Up Life
Veel fotografen vinden het leuk om
zichzelf te blijven ontwikkelen en hun
passie te delen met andere fotografen.
Daarom is de fotogroep Close Up Life
opgericht. We komen van september
t/m juni elke maand bij elkaar op Brink
90 te Deventer. De avonden worden
begeleidt door Roland Willemsen.
Aanvullend worden nog extra avonden
of uitjes gepland, zoals bijvoorbeeld een
jaarafsluiting tussen kerst en oud en
nieuw (avondfotografie van de stad in
kerstsfeer) en hebben we twee keer
gefotografeerd met de groep in een
oud fabriekspand.
De bijeenkomsten in het komende
seizoen: 21 sept, 19 okt, 16 nov, 14 dec
2016, avondfotografie jaarafsluiting 28
dec 2016. In 2017 zijn de vaste data: 18
jan, 15 feb, 15 maart, 12 april, 17 mei, 14
juni.
Meld je aan via e-mail en kom 22 juni
a.s. gratis kennismaken. De bijdrage
voor het hele seizoen is €75,- (incl.
koffie/thee voor de 10 vaste
bijeenkomsten).

