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Cursus
Technische Camera
Gegeven door,

Theo-Ton van Diejen

Cursus Technische Camera 2019
De cursus zal maximaal aan 8 deelnemers gegeven worden.
Er wordt met twee personen aan een Technische Camera gewerkt.
Bij aantal bijeenkomsten wordt de groep kleiner gemaakt.
Eerste bijeenkomst
Datum; dinsdagavond 2 april 19:30 tot ongeveer 22:00 uur.
Locatie; Van Lidth de Jeudestraat 4, Utrecht
Deze bijeenkomst vindt thuis bij Theo-Ton.
Introductie Technische Camera en eerste uitleg van de verstellingen.
Tweede bijeenkomst
Datum; dinsdagavond 9 april, 19:30 uur.
Locatie; Van Lidth de Jeudestraat 4, Utrecht
Wederom bij Theo-Ton thuis.
Even de verstellingen doornemen en toepassen, daarna werken met
cassettes en het vullen daarvan.
Derde bijeenkomst
Datum; zaterdag 13 april, 10:00 uur.
Locatie; Lepelenburg
Praktijk opname verstelling met scherptediepte.
Er worden per deelnemer twee films belicht.
Datum; zaterdag 13 april, 13:00 uur.
Locatie; Rietveld Schroderhuis, Prins Hendriklaan 50
Er worden op deze locatie twee architectuur opnames gemaakt.
Vierde bijeenkomst
Deze bijeenkomst wordt verdeeld over twee avonden,
zodat er per avond maar 4 deelnemers instructie krijgen.
Datum; dinsdagavond 16 april, 19:30 uur.
Datum; woensdagavond 17 april, 19:30 uur.
Locatie; Kloksteeg, Open Doka van CAFU
Elke deelnemer krijgt instructie hoe je met een 4x5 inch film omgaat
wat betreft het plaatsen van de film in de ontwikkeltank.
Daarna de uitleg van het ontwikkelproces.

Vijfde bijeenkomst
Deze bijeenkomst wordt verdeeld over twee avonden,
zodat er per avond maar met 4 deelnemers wordt afgedrukt.
Datum; donderdagavond 18 april, 19:30 uur.
Datum; donderdagavond 2 mei, 19:30 uur.
Locatie; Kloksteeg, Open Doka van CAFU
Uitleg hoe een contactafdruk te maken van je 4x5 inch negatief.
Verder je negatief vergroten naar 8x10 inch.
Zesde bijeenkomst
Datum; vrijdagavond 3 mei, 19:30.
Locatie; Van Lidth de Jeudestraat 4, Utrecht
Deze bijeenkomst is weer bij Theo-Ton thuis.
Afronden cursus, het bespreken van het resultaat en welke problemen de
deelnemers hebben ondervonden.
Verder wordt er bekeken of er interesse is voor een vervolgcursus,
- Stilleven
- Portret
- Kleurendia
- Kleurnegatief
Ook geeft Theo-Ton uitleg over de mogelijkheid om een Technische Camera
van hem te huren.

De cursus kost 110 euro, dit is inclusief het materiaal.
U bent pas ingeschreven als het cursusgeld is over gemaakt
op het rekeningnummer van CAFU Open Doka.
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Onder vermelding van je naam en cursus TC

