Fine Art Workshop

Voorwoord
Voor je ligt de brochure van de Fine Art
Workshop georganiseerd door Danielle
Mans Fotografie.
Met trots en veel enthousiasme heb ik
(Danielle) deze workshop gecreëerd, om
andere fotografen, waaronder jij, net zo
enthousiast te maken voor Fine Art
Portretten als ik. Wat ontzettend leuk dat
je interesse hebt om deze workshop bij
mij te volgen. Ik geef je met deze
workshop een kijkje in mijn fotografische
keuken en laat je zien hoe ik een Fine Art
Portret vormgeef, van begin tot
eind. Ik hoop dat je eruit kunt halen waar
je op hoopt!

Veel liefs,

Danielle

Let's Create Art Together

Wat gaan we behandelen?
Theorie:
Inspiratie
Iedereen haalt zijn/haar inspiratie
ergens vandaan. Ik vertel je waar
ik me door laat inspireren.
Daarnaast gaan we ook een
inspiratieoefening doen, om je
creativiteit te prikkelen.
Connectie
Connectie met je model is zo
belangrijk, zeker met kinderen.
Zonder connectie is een foto leeg.
Ik vertel je hoe je connectie kunt
maken met je model en waar je op
moet letten.

Poseren:
Ik vertel je hoe je kinderen kunt laten
poseren en waar je op moet letten.
Verschillende houdingen
Handplaatsing
Leeftijd
Met en zonder accessoires
Licht:
Je lichtopstelling
Plaatsing van het licht
Hoeveelheid lampen
Lampinstellingen:
Ik vertel je hoe ik mijn lampen instel,
zodat ik de juiste lichtsterkte krijg
Camerainstellingen

Praktijk
Na de lunch, welke is
inbegrepen bij deze workshop,
gaan we aan de slag met het
praktijk gedeelte. Je gaat zelf het
geleerde in praktijk oefenen met
een model.

Nabewerking
Na het praktijk gedeelte laat ik
je mijn workflow zien wat
betreft nabewerking

Vragen
Je mag me het hemd van het lijf
vragen tijdens deze workshop.
Schroom niet, ik wil alles met je
delen over mijn Fine Art
Fotografie

Kosten
Groepsworkshop: €299,- excl.btw
tot max 4 personen
Er worden gedurende het
jaar verschillende data
aangegeven voor
groepsworkshops, je kunt
echter ook zelf een groep
samenstellen en met mij in
overleg een datum plannen
1 op 1 workshop: €399,- excl. btw
Individueel, dus meer
aandacht en ruimte voor
vragen
Datum plannen we in
overleg

Algemene Voorwaarden
Kosten:
De kosten van deze workshop dienen voor
aanvang van de workshop volledig betaald te
zijn. De 1e helft betaal je bij boeking, de 2e
helft betaal je uiterlijk 1 week voor de datum
van de workshop. Je mag het hele bedrag ook
bij boeking betalen.
Annuleren:
Annuleren kan tot uiterlijk 6 weken voor de
datum van de workshop kostenloos. Tussen 6
weken en 2 weken voor de datum van de
workshop wordt de aanbetaling niet terug
gestort. Annuleer je in de laatste 2 weken voor
de datum van de workshop ben je het hele
workshopbedrag verschuldigd. Als je een
geldige reden hebt, mag je de workshop datum
wel met mij verzetten. Onder geldige redenen
wordt bedoeld: Ernstige ziekte / overlijden
familielid e.d.

In verband met Corona zijn we daarnaast
altijd afhankelijk van de op dat moment
geldende maatregelen. Hier wordt te allen
tijde acht aan gegeven. Ook geldt: Blijf bij
klachten thuis en plan een andere datum met
mij in voor een nieuwe groepsworkshop. Dit
geldt andersom uiteraard ook. Bij klachten
van mijn kant zal de workshopdatum verzet
worden.
Foto's maken:
Het is deelnemers niet toegestaan om foto's
die gemaakt zijn tijdens de workshop in te
zenden voor wedstrijden, of te gebruiken
voor reclame doeleinden om fotoshoots,
workshops of producten te verkopen.
Het is deelnemers niet toegestaan om
geluids- en/of filmopnamen te maken tijdens
de workshop.

Je gaat ermee akkoord dat alles wat je leert
tijdens deze workshop voor persoonlijk
gebruik is en dat je dit niet mag inzetten
voor een eigen te organiseren workshop in
het jaar na deze workshopdatum. Je gaat
ermee akkoord dat er bij het negeren van
deze afspraken gerechtelijke stappen
kunnen worden ondernomen.
Foto's online plaatsen:
Foto's welke gemaakt zijn tijdens het
praktijk gedeelte van de workshop, mogen
online geplaatst worden, onder de
vermelding dat ze gemaakt zijn tijdens een
workshop van Danielle Mans Fotografie
Danielle Mans Fotografie is onder geen
beding verantwoordelijk voor lichamelijk
letsel of schade aan eigendommen tijdens
de workshop

Geïnspireerd?

Ik hoop je snel te zien!
Van harte welkom!

