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In deze fanmail:

✓Nieuwe cursusdata 2018 / 2019

✓AVG proof

✓Lightroom, iets voor jou?

✓Puuur fotografie Community op Facebook

Cursussen seizoen 2018-2019 
De nieuwe cursus en workshop data zijn 

bekend! De cursussen geven we in het 

Communicatiehuis op Brink 90, hartje 

centrum van Deventer. Bij de workshops 
geven we per datum de locatie aan. 

De basiscursus fotografie wordt 5x 

gegeven en start in september, 

november, januari, maart en mei. 

Je fotografie skills weer even opfrissen of 

gewoon gezellig mee fotograferen?  

Ga mee met onze fotografie praktijk 

ochtenden. 

Workshops Avondfotografie

seizoen 2018-2019 
De workshop avondfotografie is 

inmiddels een vaste waarde in ons 

aanbod. Door variatie in de route en 

inspelen op (natuurlijke) gebeurtenissen 

is elke workshop 

weer anders. 

We hebben 

workshops 

gepland in 

september, 

november, 

april en juni. 

Ga je mee? 

Puuur-fotografie
E.Tesschenmacherstr.32
7415CT Deventer 

info@puuur-fotografie.nl 

06-22804317 

Wij zijn AVG proof
Inmiddels vast wel bij iedereen bekend: 

de AVG. Ook wij voldoen hieraan en 

hebben onze website verder beveiligd 

en een privacy statement opgesteld. 

We vragen al erg weinig gegevens en 

gebruiken ze alleen maar voor onze 

wettelijke verplichtingen en de fanmail. 

Uitschrijven van de fanmail is altijd 

mogelijk, onder aan de mail waarmee 

je de fanmail krijgt toegestuurd.

http://www.puuur-fotografie.nl/cursussen-en-workshops/
http://www.puuur-fotografie.nl/cursussen-en-workshops/beginnerscursus-fotografie/
http://www.puuur-fotografie.nl/cursussen-en-workshops/beginnerscursus-fotografie/#inschrijven
http://www.puuur-fotografie.nl/cursussen-en-workshops/beginnerscursus-fotografie/#inschrijven
http://www.puuur-fotografie.nl/cursussen-en-workshops/beginnerscursus-fotografie/#inschrijven
http://www.puuur-fotografie.nl/cursussen-en-workshops/beginnerscursus-fotografie/#inschrijven
http://www.puuur-fotografie.nl/cursussen-en-workshops/beginnerscursus-fotografie/#inschrijven
http://www.puuur-fotografie.nl/cursussen-en-workshops/praktijk-ochtend-fotografie/
http://www.puuur-fotografie.nl/fotografie-en-beeldbewerking-workshops/avondfotografie/
http://www.puuur-fotografie.nl/fotografie-en-beeldbewerking-workshops/avondfotografie/
http://www.puuur-fotografie.nl/fotografie-en-beeldbewerking-workshops/avondfotografie/
http://www.puuur-fotografie.nl/fotografie-en-beeldbewerking-workshops/avondfotografie/
https://www.puuur-fotografie.nl/wp/wp-content/uploads/privacy-statement-Puuur-fotografie.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
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Lightroom leren? Dat doe je zo 
Wil je meer uit je foto’s halen? 

Een beter overzicht van al je foto’s? 

Zoeken op trefwoord of locatie? 

Leer dan werken met Adobe 

Lightroom. Bestel hier direct het 

cursusboek bij bol.com. Ben je niet zo 

van de zelfstudie, dan bieden we je 

een persoonlijke cursus aan.

Foto wandeltochten 
Ook dit seizoen trekken we weer de 

natuur in voor de workshop Natuur- en 

landschap fotografie. In oktober ontdek 

je de herfst op de Posbank en in 

december beleven we ‘s ochtends het 

blauwe uurtje, de zonsopkomst en het 

gouden uur  in de omgeving van 

Deventer en Diepenveen. In 2019 

plannen we nogmaals een bezoek aan 

de Posbank en aan het Kootwijkerzand.

Adobe fotografen software
Adobe heeft speciaal voor 

fotografen een softwarebundel

samengesteld. Deze Creative Cloud 

versie neem je af als abonnement 

voor €12,99 per maand, en 

garandeert dat je altijd de nieuwste 

versie hebt, met de nieuwste 

mogelijkheden en geschikt voor de 

allernieuwste camera’s. 

Ben je ondernemer, dan heb je deze 

fantastische softwarebundel al voor 

minder dan €10 per maand.

Via deze link heb je altijd de beste 

aanbieding voor het fotografen 

pakket. 

Puuur-fotografie Community
Door een drukke agenda kan ik voorlopig 

even geen aparte fotogroep meer 

begeleiden. In plaats daarvan is een 

besloten Facebook Community

gekomen. 

Af en toe worden via de community 

oploopjes georganiseerd voor alle leden. 

Als iedereen zijn eigen koffie betaald 

kunnen we ze gratis houden ;-)

Via de community zal ik peilen of er 

behoefte is om een paar keer een 

spreker in te huren of met een groepje 

een workshop te organiseren. Eventuele 

kosten worden dan bij het evenement 

bekend gemaakt. 

Lid worden: klik hier of stuur een mail

https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=41995&f=TXL&url=https://www.bol.com/nl/p/lightroom-6-cc-ontmaskerd/9200000051778261/&name=LightroomCC
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=41995&f=TXL&url=https://www.bol.com/nl/p/lightroom-6-cc-ontmaskerd/9200000051778261/&name=LightroomCC
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=41995&f=TXL&url=https://www.bol.com/nl/p/lightroom-6-cc-ontmaskerd/9200000051778261/&name=LightroomCC
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=41995&f=TXL&url=https://www.bol.com/nl/p/lightroom-6-cc-ontmaskerd/9200000051778261/&name=LightroomCC
https://www.puuur-fotografie.nl/cursussen-en-workshops/beginnerscursus-beeldbewerking-adobe-creative-cloud-fotografen/
http://www.puuur-fotografie.nl/fotografie-en-beeldbewerking-workshops/workshop-natuur-en-landschapfotografie/
http://www.puuur-fotografie.nl/fotografie-en-beeldbewerking-workshops/workshop-natuur-en-landschapfotografie/
https://clk.tradedoubler.com/click?p=264333&a=2825402&g=22897716
https://clk.tradedoubler.com/click?p=264333&a=2825402&g=22897716
https://clk.tradedoubler.com/click?p=264333&a=2825402&g=22897716
https://clk.tradedoubler.com/click?p=264333&a=2825402&g=22897716
https://clk.tradedoubler.com/click?p=264333&a=2825402&g=22897716
https://www.facebook.com/groups/358920627848569/
https://www.facebook.com/groups/358920627848569/
https://www.facebook.com/groups/358920627848569/

