
Alles wat je moet weten over technisch goed fotograferen
THE BASICS - HEIDIGITA



VAN AUTOMATISCHE STAND NAAR MANUEEL

Je bent dol op fotograferen, maar weet eigenlijk niet precies wat al die knoppen op je camera 
betekenen. Of je denkt dat het je enigszins weet, maar komt er toch vaak achter dat je foto’s be-
wogen, onder- of overbelicht zijn of simpelweg niet helemaal scherp zijn. En waar dit nu precies 
aan ligt is je niet helemaal duidelijk. Als een van deze dingen van toepassing zijn op jou, dan is 
The Basics de juiste cursus voor jou.  Hierin gaan we namelijk terug naar het begin. We duiken 
helemaal in de techniek op een begrijpelijke manier zodat jij straks niet meer op automatische 
stand fotografeert, maar manueel en precies weet wat je moet doen. Uiteindelijk word je een 
goede fotograaf door het heel veel te doen en je eigen stijl te vinden, maar het begint allemaal 
met de juiste techniek. Want zonder de juiste techniek ook geen goede foto.



WAT BEHANDELEN WE?

The Basics - The talk
Tijdens ‘the talk’ ga ik in op alle technische need-to-knows. Dingen als diafragma, sluitertijd, iso,  
witbalans, focus opties en metering passeren allemaal de revue. Maar je leert ook om te kijken 
en gebruiken te maken van het licht en uiteraard komt compositie ook aan bod. En daarnaast leg 
ik wat uit over de verschillende lenzen en camera’s die er zijn en wat ze doen. Met een groepje 
gaan jullie op de studio oefenen op elkaar en op objecten om meteen in de praktijk te leren wat 
bepaalde instellingen met je camera doen.  

The Basics - The talk + The walk
Bij ‘the talk + the walk’ doen we alles wat we bij ‘the talk’ doen, alleen dan doen we daarnaast 
ook een live shoot met een of meerdere modellen in de studio of op een buitenlocatie. Dit kan 
een portret sessie zijn, maar ook een gezin, zwangerschap of koppel. Dit is afhankelijk van de 
behoeftes van de groep. Ik laat je zien hoe ik shoots aanpak en je gaat zelf shooten met de ken-
nis die je bij the talk op hebt gedaan. Uiteraard begeleid ik je bij de shoot en ik zal je helpen en 
aansturen, daar waar nodig. Je gaat niet alleen naar huis met een hoop nieuwe kennis, maar ook 
met hele mooie beelden voor je portfolio en je zit meteen goed in je fotografie flow!

Beide varianten van The Basics zijn met maximaal vier deelnemers. 



TIJDENS DE CURSUS & DAARNA

Om de cursus te kunnen volgen is het van belang dat je de volgende dingen mee kan nemen:
• Een digitale spiegelreflex camera of een mirrorless camera waar je diafragma, sluitertijd en 

iso handmatig in kan stellen. 
• Een of meerdere lenzen. Een lens met een bereik tussen 24 en 70mm is het fijnst. Een zoom-

lens is niet per se nodig, ik werk persoonlijk ook het meeste met lenzen met een vast brand-
punt. Mocht je geen geschikte lens hebben: deze kun je (net als camera’s) huren bij zaken als 
Calumet, CameraNu of Kamera Xpress. Vaak voor iets van 25 euro per dag.

• Een laptop of ipad als je het fijn vindt om dingen digitaal te kunnen noteren. Je krijgt een 
werkboek en pen op locatie, dus pen en papier hoef je niet per se mee te nemen. 

Na de cursus - The Talk 
Heb je na de cursus toch nog een vraag? Ben je vergeten hoe iets werkte of wil je toch nog wat 
advies? Laat het me vooral weten. Wil je achteraf toch ook nog The Walk erbij boeken? Dat kan!

Na de cursus - The talk + The walk
In de week na de cursus plannen we nog een Zoom meeting. Dan gaan we alle foto’s bekijken 
die jullie gemaakt hebben tijdens de shoot en zal ik feedback geven op jullie foto’s. Eventuele 
vragen die je dan nog hebt zal ik allemaal beantwoorden. 

Vervolgcursus
Heb je na deze cursus nog behoefte aan een vervolgcursus? Ik heb ook workshops golden hour 
fotografie waarbij de focus puur ligt op het fotograferen met tegenlicht tijdens golden hour. Heb 
je vragen over het vinden van je eigen stijl, je ideale klant aanspreken of andere dingen waar je 
mee worstelt? Dan kan je ook een 1-op-1 coaching boeken. Hierin kijken we specifiek naar jouw 
situatie en waar jij tegenaan loopt. Ook dit kan met en zonder shoot. Heb je hier interesse in, 
vraag dan even de brochure bij me op!



WIE BEN IK?

Nu je weet wat ik je ga leren tijdens The Basics, is het misschien ook wel zo leuk als ik even wat 
over mezelf vertel.

Ik ben Heidi, geboren en getogen in Amsterdam, moeder van Jordan en Stevie, vrouw van Ritchie 
en het meest interessant voor jou: fotograaf. Toen ik 25 was besloot ik mijn interesse voor fo-
tografie verder te voeden door de basisopleiding te doen aan de Fotoacademie. Het was echter 
pas in 2014 dat ik me officieel inschreef bij de Kamer van Koophandel. Ik heb veel verschillende 
soorten fotografie gedaan. Van straattrends, fashion-, interieur- en foodfotografie tot aan wat ik 
nu doe: bruiloften, gezinnen, zwangerschappen, portretten, geboortes, newborn en fashion. Zoals 
je ziet ben ik niet voor één gat te vangen, maar als er iets terugkomt in mijn werk, dan is het 
emotie, connectie en licht. Daar kan ik uren over praten en ik vind het ook ontzettend leuk om 
anderen te helpen groeien hierin. Uiteindelijk leer je veel door te doen, maar óók door mee te 
kijken en door je een zetje in de goede richting te laten geven. En dat doe ik graag!



TARIEVEN

Zoals je eerder hebt kunnen lezen zijn er twee opties bij The Basics, een met en een zonder live 
shoot. Uiteraard kan je ook voor kiezen om op een later moment ‘The Walk” er nog een keer bij 
te doen. 

The talk
Tijd: +/- 4 uur
Locatie: Valeriusplein 20-III, Amsterdam
Prijs: € 175,-

The talk + the walk
Tijd: +/- 6 uur
Locatie: Valeriusplein 20-III, Amsterdam + buitenlocatie
Prijs: € 295,-

The walk (alleen mogelijk los wanneer je ook The talk hebt gedaan)
Tijd: +/- 1,5 uur
Locatie: Valeriusplein 20-III, Amsterdam
Prijs: € 150,-

Deelnemers die 
The Talk + The Walk 

boeken krijgen 
t/m 1 september 

€ 50,- korting!



EN NU?

Heb je nog vragen over de cursus? Laat het me dan vooral weten. Is alles duidelijk en wil je de 
The Bascis inplannen? Dit zijn de komende data:

Zondag 21 juni 11.00
Zondag 19 juli 11.00
Zondag 23 augustus 11.00

Wil je meedoen op een van deze data? Mail me dan op heidi@heidigita.com, laat weten welke 
cursus je wil doen en dan zien we elkaar snel!

Ik hoop je snel te spreken!

Liefs, Heidi

Contact
Tel: 06-23310897
Mail: heidi@heidigita.com


