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Onderwater fotograferen leren bij Scubido: PADI DUP specialty
De digitale onderwaterfotografie specialty is een tweedelige (DUP 1 en 2) inleiding tot
digitale onderwaterfotografie, gericht op de huidige digitale compact camera’s.
Tijdens de digitale onderwaterfotografie specialty wordt ingegaan op technieken en
procedures die nodig zijn om het onderwater fotograferen binnen je duiken te
implementeren.
De doelstellingen van de cursus zijn onder andere;
De kennis, vaardigheden en praktische technieken te ontwikkelen
die nodig zijn voor het maken van mooie foto’s met een digitale
onderwater camera, zelfs al tijdens je eerste fotografieduiken.
De grondbeginselen van de digitale onderwaterfotografie te leren
maar ook de implicaties te onderkennen die je fotografieduiken
kunnen hebben op het onderwater leven.
DUP 1 van de cursus begeleidt je in het makkelijk behalen van
goede resultaten, zelfs als je nog nooit eerder een digitale camera hebt gebruikt.
Het is bedoeld als een inleiding tot de vaardigheden en de theorie van de digitale
onderwaterfotografie.
In DUP 1 leer je welke apparatuur je nodig hebt voor het maken van mooie
onderwaterfoto's en hoe je de onderwatercamera kunt gebruiken en instellen.
Je leert tijdens DUP 1 de basistechnieken van de onderwaterfotografie aan terwijl je
op een milieuvriendelijke manier gaat duiken of snorkelen.
Je kunt als snorkelaar, Open Water cursist en gebrevetteerde duiker deelnemen aan
de cursus DUP 1.
Als je DUP 1 met succes hebt afgerondt ontvang je het PADI brevet DUP level 1.
De vaardigheden van DUP 1 worden alleen in het zwembad gegeven.
De kosten voor de Dup 1 specialty cursus zijn € 75,=
De kennisontwikkeling van DUP 1 en het
zwembad praktijkdeel zullen geïntegreerd op
een zondag worden gegeven op het
duikcentrum in Schoorl en in het zwembad
van het van der Valk Hotel in Akersloot.
Tijdens de kennisontwikkeling DUP 1worden
de volgende onderwerpen behandelt;
• De digitale revolutie
• Digitale camera's: drie soorten
• Digitale camerasystemen voor onder water
• Algemene digitale fotografie
• Digitale onderwaterfotografie • De basis van onderwaterfotografie
• De MEA-methode van PADI • Onderwaterfotografie na de duik
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Als je DUP 1 met succes hebt afgerond dan kun je doorgaan met DUP 2.
In DUP 2 leer je hoe je foto's nog kunt verbeteren er wordt uitgebreider gekeken naar
bestandsformaten, resolutie-instellingen, foto's lichter of donkerder maken de juiste
kleurstelling, de compositie van je foto's, foto's naar de computer uploaden en
fotobewerking waardoor je er het beste uit je foto kunt halen.
Zowel snorkelaars als gebrevetteerde duikers kunnen met een DUP 1 brevet
deelnemen aan DUP 2.
De vaardigheden van Niveau Twee worden gegeven in het buitenwater.
Na het succesvol afronden van DUP 2 ontvang je het brevet PADI Digital Underwater
Photographer.
De kosten voor alleen de Dup 2 specialty cursus zijn € 150,=
De kennisontwikkeling van DUP 2 en het buitenwater praktijkdeel zullen
geïntegreerd op een vrijdagavond en een hele zaterdag worden gegeven op het
duikcentrum in Schoorl en in de Vinkeveens plassen Zandeiland 4.
Tijdens de kennisontwikkeling van DUP 2 worden de volgende onderwerpen
behandelt;
• Digitale bestandsformaten
• Beeldresolutie selecteren
• Je onderwaterfoto's lichter of donkerder maken
• Beoordelen en aanpassen van de belichting onder water
• Het maken van scherpe foto's onder water
• Beeldcompositie voor optimale opnames
• Basiskennis voor het gebruik van een flitser onder water
• Het gebruik van een ingebouwde flitser onder water
• Het gebruik van een externe flitser onder water
Vrijdagavond wordt het theoriedeel van DUP 2 behandelt en
zaterdagmorgen zullen we de twee fotografie duiken gaan maken
waarna we aansluitend het resultaat tijdens de workshop “werkwijze voor digitale
fotografie” zullen na bespreken en na bewerken op de duikschool.
Het beschikken over een volledige set eigen duikuitrusting en een eigen digitale
onderwatercamera is handig.
Volg je de DUP 1 en DUP 2 als een aansluitende specialty cursus dan ontvang je
alleen het DUP 2 brevet “PADI Digital Underwater Photographer”.en zijn de kosten
van de complete cursus € 190,=
Zijn er nog vragen over de PADI Digitale Onderwaterfotografie specialty neem dan
contact met ons op of kom langs op het duikcentrum.
Wil je je inschrijven maak dan gebruik van het bijgevoegde inschrijfformulier en kom
je cursusboek ophalen op het duikcentrum in Schoorl.
Met vriendelijke groeten
Divecenter Scubido
Marco van Walstijn PADI DUP instructeur
Laanweg 5B - 1871 BH Schoorl - 072-5090477 - www.scubido.com – info@scubido.com
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Inschrijfformulier PADI Digitale onderwaterfotografie specialty cursus
Ja ik wil graag de DUP ……… specialty cursus volgen en geef me hierbij dan ook
op voor de cursus die start in ………….. 2014.
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode Woonplaats:
Tel thuis / mobiel:
Tel werk:
E-mail adres
Geboorte datum:
Aantal gelogde duiken in Nederland:
Hoogst behaalde duikbrevet:

man / vrouw

Ik zal bijgevoegde medische verklaring naar waarheid invullen en een geldige medische
verklaring overleggen niet ouder dan 24 maanden ondertekend door een duik medische arts.
Deze duik medische arts moet de medische verklaring ondertekend hebben en voorzien
hebben van zijn persoonlijke stempel en een stempel FIT TO DIVE.
Na ontvangst van het inschrijfformulier de ingevulde medische verklaring en de geldige
medische keuring ondertekend door een duik medische arts zal Scubido voor mij een plaats
in de Digitale onderwater fotografie specialty reserveren
Bij het afhalen van het cursus materiaal zal ik het cursusgeld `a € 75,= voor DUP 1 en indien
van toepassing € 150,= voor DUP 2 of € 190,= voor de gehele cursus betalen bij Divecenter
Scubido.

Naam:

Datum:

Handtekening:

