
FOTO
CURSUS
• Leer waarvoor dat ene knopje dient
• Leer hoe een portretfoto te maken
• Leer alles over instellingen
• Leer waardoor je betere foto’s maakt

GEEF JE OP VOOR DE FOTOCURSUS 
VAN HET HOGEDRUKGEBIED

INFO
De fotocursus bestaat uit zes lessen. Er is plaats voor maximaal zes 
deelnemers. Cursusleiders Hans Luijt en Jan Kunst helpen u bij het 
ontdekken van onverwachte mogelijkheden van uw camera maar 
vooral van uw eigen verborgen talenten. 
De cursus is praktisch; we fotograferen binnen en buiten, maar er 
wordt ook in iedere les een stukje theorie behandeld. Geef u nu op 
want zodra het minimum aantal deelnemers gehaald is beginnen 
we met de eerste reeks. Valt u buiten de groep die direct aan de 
slag kan dan komt u op de wachtlijst voor de volgende serie. 
Wat U nodig heeft is een camera (geen telefoon) en een goed 
humeur; wij zorgen voor koffie, koek en werkplaats! 
De prijs bedraagt 59.00 euro voor zes bijeenkomsten. 
Bel of mail om u op te geven.

hogeDRUKgebied
Gouwstraat 13
3082 BA  Rotterdam
telefoon: 0610673838 (Michiel Brink)
mail: info@hogedrukgebied.com

Het hogeDRUKgebied
Stichting hogeDRUKgebied organiseert workshops en cursussen 
voor iedereen.  Hier kun je een vaardigheid leren en kennis maken 
met andere mensen. Door samen iets te ondernemen kweek je 
respect voor jezelf en voor elkaar. U kunt zich opgeven voor:
• taalcursussen:  poëzie, correspondentie, tekstschrijven
• beeldend: tekenen-schilderen, gra"sche technieken, mozaïek
• muziek:  liedjes schrijven en ukelele spelen, met een jaarlijkse 

presentatie tijdens Charloisse Hitspot in Theater Zuidplein

Ook organiseren we excursies naar musea, werkplaatsen en 
tentoonstellingen. 

U kunt bij ons een boek of een krant lezen op openingstijden en 
dan kennismaken met het hogeDRUKgebied. Voorlopig zijn we 
open op dinsdag, maar we zoeken vrijwilligers om de zaak vaker 
open te doen; iets voor U?

U kunt ons ook steunen door donateur te worden. Voor minimaal 
30,00 kunt u zich donateur nvan het hogeDRUKgebied noemen,
Hiervoor krijgt u natuurlijk iets terug; bel/mail voor informatie.
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