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Uitverkocht.
Het fotoboek “De Verschoppeling” is binnen vijf dagen
uitverkocht. Het geografische grondbeginsel voor het boek, de
Goddelijke Laars die de Verschoppeling in de vorm van een kei
voort schopt en minacht spreekt tot de verbeelding, als inhoud.
De vorm van een driehoek, die ontstaat uit twee cirkels (een
cirkel wordt gezien als de oervorm), wordt met de cirkel
toegepast in de composities van het boek.
Het credo “kijken met nieuwe ogen”, als kunstenaar of fotograaf,
is een cliché, maar kan met het bovenstaande uitstekend
worden toegepast, waardoor het boek een prima leerboek is.
Voor elke liefhebber, kunstenaar en professioneel fotograaf.
Er volgt een tweede druk van 30 stuks, nummer 31 tot en met 60. Waarop kan worden
ingetekend. De nummers 31 tot en met 35 zijn al op voorhand verkocht.

Begeleiden van fotografen en gepassioneerde amateurs.
Het coachen en begeleiden van kunstenaars en fotografen is een heel interessant terrein
waarbij al mijn vaardigheden en jaren ervaring goed van pas komen. Een aantal
voorbeelden van de sessie die de laatste weken zijn geweest:
a.
het bespreken van het portfolio van een beroepsfotograaf, kunstenaar, met het
idee de veelzijdigheid van de fotograaf optimaal te benutten, om tot een kritische
vrijheid te komen en tot een tweetal portfolio’s: één voor de Galeries en kunstkenners,
met prijswinnende foto’s van internationale fotowedstrijden, nominaties, verkochte
foto’s en foto’s die een Dali – achtige signatuur hebben; en één breed portfolio,
gebaseerd op clair-obscur, landschap, kunst, fotografische vaardigheden, als het ware
een onderzoekend portfolio.
b.
het werken met drie verschillende standpunten door op hetzelfde moment
dezelfde passerende auto te fotograferen
c.
door samen met een student een dag langs de rivier te wandelen en fotograferen
en stap voor stap de volgende onderwerpen te oefenen en analyseren, zoals
contrastmeting, scherpstelpunt, ritme, glans, kleur, vorm, structuur, het moment, de
invloed van wolken, de gulden snede, Fibonacci en nog veel meer.

fotodocent – coaching – boeken maker – kunstenaar

Iedereen kan zich aanmelden voor coaching en begeleiding, fotograaf, kunstenaar,
beginner, prof, fotogroep. Voor studiereizen ga ik ook met groepen op stap naar andere
provincies of andere landen.

Kunstmarkt.
Op zondag 29 mei 2011 heb ik mijn eerste tekeningen verkocht in de vorm van kaarten,
en ook een kalender. De tekeningen van ezels blijken populair. Ook het vogeltje
waarmee mijn website opent staat in de belangstelling en ga ik binnenkort zeker een
aantal keren verkopen. Ezel 7 op mijn website is inmiddels ook al drie keer verkocht.

Golven
Voor mijn fotoboek over Walcheren, Golven, ben ik mee geweest met de loodsboot van
Vlissingen, wat weer foto’s oplevert voor het boek. Ook de
Commissaris van de Koningin, Karla Peijs heb ik
gefotografeerd. Binnenkort Juul Kortekaas, kunstenaar uit
Middelburg.
Allebei de dames komen in mijn fotoboek omdat ze de
klassieke sieraden dragen op moderne kleding. En
binnenkort fotografeer ik mode, geïnspireerd op
klederdracht. Zo wordt mijn boek zeer divers en nog
interessanter.
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