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T R E N N!N G
Mijn naam is Richard Trenning. Ik ben werkzaam in gebiedsontwikkeling en publiekscampagnes. 

Daarnaast werk ik als landschapsfotograaf. Juist door mijn vakinhoudelijke achtergrond kan ik het 
beeld maken dat een opdrachtgever vraagt. Mijn missie is dat meer vakcollega’s hun camera pakken 

om hun kennis, visie en energie over te brengen

WORK SHOP LAN DSC H AP SF OTO GR AF IE

Waarom deze cursus?
Heken je dit? Je maakt regelmatig zelf foto’s voor je werk in de openbare ruimte. 
Voor rapporten, presentaties, webviewers of social media. Je wilt communiceren over bijzondere 
landschapswaarden, knelpunten, objecten of werk in uitvoering. Je kent het gebied en onderwerp 
goed, je weet aardig hoe je een camera moet gebruiken. Maar je komt niet altijd met de juiste foto’s 
thuis. Wat gaat er mis?

Fotografie gaat over het vertellen van een verhaal. Hoe leg je dat vast? Hoe kun je mensen 
technisch informeren, betrekken of enthousiasmeren? Deze praktische workshop helpt je om 
betere foto’s te maken met je eigen camera. Door goed te kijken, te kiezen wat je in beeld brengt 
en welke instellingen je daarbij gebruikt. Het gaat over het maken van sterke beelden die voor 
jou van pas komen. Zonder de kennis van een vakfotograaf.

WORKSHOP 

LANDSCHAPS

F OTOGRAFIE



Voor wie?
De workshop is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de openbare ruimte. Specialisten, 
beheerder, uitvoerders, projectleiders, omgevingsmanagers of communicatiemedewerkers. 
Je hebt basiskennis van het bedienen van een camera en wilt meer uit je fotografie halen.

Inhoud workshop
Tijdens deze werksessie leer je:
l  het verhaal benoemen dat je wilt overbrengen en welke beelden je daarvoor nodig hebt;
l  hoe je daarvoor geschikte plekken vindt en wanneer je die fotografeert;
l  waar je op moet letten om een goede compositie te maken;
l  hoe je de mogelijkheden van je camera beter benut.

Vooraf bespreken we je ervaring, wat je wilt leren en welke omgeving daarvoor geschikt is. 
De workshop vindt buiten plaats. Learning by doing! Per fotoronde bespreken we het resultaat; 
wat is goed en wat kan beter? Op die manier leer je gerichter keuzes maken en bewuster toe te 
werken naar een goed verhaal in een mooie foto. 

De cursusgroep bestaat uit maximaal drie deelnemers. Dus veel persoonlijke aandacht.
Je fotografeert vooral met je eigen camera. Maar ik laat je ook het verschil beleven tussen een 
standaard-, groothoek- en telelens.

Wat heb je nodig?
l  Een spiegelreflex- of systeem-camera. 
l  Basisvaardigheden voor het bedienen van je camera.
l  Goede buitenschoenen en -kleding.

Kosten
€ 350,- per deelnemer exclusief BTW.

Overig
l  Bij erg slecht weer kan de workshop tot een dag voortijd worden verplaatst.
l  Vooraf ontvang je een informatiebrief over inhoud en logistiek.
l  Op verzoek kan tegen meerprijs een lunch worden verzorgd.

Contact en aanmelden
Wil je meer weten over mij als persoon, gebiedsmakelaar of landschapsfotograaf? 
Zie dan de beeldende site www.richardtrenning.nl Voor verdere info over de cursus, maatwerk in 
het programma, data en aanmelden; bel 06–23465629 of mail naar info@richardtrenning.nl.
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