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Wie aan Zuid-Limburg denkt, denkt aan glooiende heuvels, vergezichten en vakwerkhuizen! 
Dit relatief kleine gebied in het uiterste zuiden van Limburg kenmerkt zich niet alleen door deze karakteristieke 
landschapselementen, maar wordt daarnaast doorsneden door het riviertje de Geul dat op dit punt Nederland binnenkomt. Ook 
bevindt zich hier de beroemde Bellet boomgaard met een groot aantal hoogstamfruitbomen die in april/mei in bloei staan. 
Voldoende onderwerpen dus voor een boeiende en gevarieerde fotografieworkshop. 

Wat gaan we doen? 

Tijdens deze praktijkworkshop ontdek je de veelzijdigheid van landschapsfotografie én van Zuid-Limburg. 
We maken een wandeling door dit prachtige gebied en gaan fotograferen op verschillende plekken met elk hun eigen karakter: 
vergezichten, een hoogstamboomgaard, de meanderende Geul en de markante vakwerkhuizen. 
Het doel van deze workshop is het verbeteren van je technische vaardigheden, het creëren van sterke composities en het 
ontdekken hoe je sfeer in je landschapsfoto’s brengt. 

Voor wie is deze workshop bedoeld? 

De workshop is zowel geschikt voor beginnende fotografen die hun basiskennis in de praktijk willen uitbreiden als voor gevorderde 
fotografen die op zoek zijn naar (creatieve) verdieping in hun fotografie. 
Tijdens de workshop zal worden ingegaan op zaken als diafragma, belichting en dergelijke. Maar er zal vooral ook aandacht worden 
besteed aan goed/anders kijken, beeldopbouw, het creatief inzetten van licht (en schaduw) en de rol van de omgeving in een beeld. 
Het effect van verschillende objectieven en brandpuntsafstanden, de kracht van creatieve composities en de impact van de juiste 
belichting krijgen hierbij ruim de aandacht. 

Wat moet je meenemen? 

- (digitale) spiegelreflexcamera of systeemcamera 
- groothoek en/of teleobjectief 
- polarisatiefilter, grijsfilters en grijsverloopfilters (indien 

beschikbaar) 

- statief of monopod 
- stevige wandelschoenen en gemakkelijk zittende kleding 

(die vies mag worden!) 
- lunchpakket en drinken 

Locatie 

Epen (nadere informatie volgt na definitieve aanmelding) 

Data 2023 Tijd 

- zaterdag 22 april   10.00 - 16.00 uur 

Aantal deelnemers 

- minimaal 4 - maximaal 6   
Door de geringe groepsgrootte kan aan alle deelnemers aan de workshop persoonlijke aandacht worden gegeven. 

Prijs 

€ 75,00 

Aanmelden 

Aanmelden kan via de website of door een e-mail te sturen naar p.lambrichs@hetnet.nl. 
Vermeld in het e-mailbericht jouw contactgegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) en de gewenste datum. 
Je ontvangt vervolgens op korte termijn een bevestiging van je aanmelding met de betalingsinformatie en verdere informatie over 
de workshop. 
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