
Lezingen -Workshops -Fotografie reizen
7 april: Gratis lezing reisfotografie Myanmar bij K Express in Den Bosch 
14 april: Gratis lezing reisfotografie Myanmar bij K Express in Antwerpen 
26 mei: Masterclass Puur reisfotografie met Cees Rijnen op Fotofair 
27 mei: Masterclass Puur reisfotografie met Cees Rijnen op Fotofair 
3 t/m 12 september: Fotografiereis  Boekarest en zuidelijk Transsylvanië 
19 t/m 23 september: Workshop Architectuurfotografie Valencia 
5 t/m 15 november: Fotografische ontdekkingsreis door puur Myanmar

Gratis lezing reisfotografie Myanmar bij Kamera Express

Tijdens deze lezing kunt u kennis maken met mijn werk en werkwijze. Uit meerdere 
bezoeken aan Myanmar bouwde ik een al tientallen malen bekroond portfolio.  
Wáár mijn mooiste beelden ontstaan bepaal ik ter plaatse – met hulp van experts 
die weten dat ik focus op ongerept en puur. Mijn belangrijkste voorbereiding steek 
ik in de keuze van apparatuur: hoogst mogelijke kwaliteit en comfort.  
Deze nieuwe lezing biedt een brede indruk van alles wat bij fotoreizen voor uw lens 
kan komen. Schrijf snel in om te profiteren van zijn expertise en eigenwijze aanpak 
van fotograferen, filmen, bewerken en presenteren. En vooral: Laat u inspireren! 

7 april 10:30 aanmelden Kamera Express Den Bosch 

14 april 10:30 aanmelden Kamera Express Antwerpen 
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Lezingen 
Reisfotografie 
Kamera Express        
Aanmelden;              
-Den Bosch 7 april              
-Antwerpen 14 april                 

FotoFair 2018    
26 en 27 mei         
Aanmelden; 
Masterclass Puur 
Reisfotografie       
incl. bespreking van 
jouw beelden                                           

Fotografie reizen   
Aanmelden; 
- Roemenië                      
- Spanje                            
- Myanmar    
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Agenda 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMwxI7trLa_iKZmiLkO0aazK6AiDpQE1hbSKdMLxeYfNrXmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5rRnWqLTQPp2NWTKH7iM7Jbq1CqAz7iZkoH9bk0v0wqTuHw/viewform
https://fotofair.nl/cees-rijnen/
https://fotofair.nl/cees-rijnen/
http://www.romtour.nl/Rondreis-in-Roemenie/fotografiereis-boekarest-en-zuidelijk-transsylvani
mailto:image@ceesrijnen.nl
https://www.fotoreisspecialist.nl/bestemmingen/myanmar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMwxI7trLa_iKZmiLkO0aazK6AiDpQE1hbSKdMLxeYfNrXmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5rRnWqLTQPp2NWTKH7iM7Jbq1CqAz7iZkoH9bk0v0wqTuHw/viewform
https://fotofair.nl/cees-rijnen/
https://fotofair.nl/cees-rijnen/
http://www.romtour.nl/Rondreis-in-Roemenie/fotografiereis-boekarest-en-zuidelijk-transsylvani
mailto:image@ceesrijnen.nl
https://www.fotoreisspecialist.nl/bestemmingen/myanmar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMwxI7trLa_iKZmiLkO0aazK6AiDpQE1hbSKdMLxeYfNrXmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5rRnWqLTQPp2NWTKH7iM7Jbq1CqAz7iZkoH9bk0v0wqTuHw/viewform
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Masterclass Puur reisfotografie ‘op foto-avontuur’ met Cees Rijnen op Fotofair  

Reisfotografie betekent voor veel fotografen een absoluut hoogtepunt in hobby of werk – zeker als het 
bijzondere bestemmingen betreft. Unieke beelden liggen voor het oprapen – zo lijkt het. Te weinig 
workshops gaan over wat je thuis al kan ‘winnen’. “Leuke plaatjes vullen geen gaatjes!”
Reisfotografie Masterclass in het kort: 

Planning – Praktijk – Perfectie!!
• Bepalen van plan, thema en/of onderwerp – wat werkt voor jou/wat niet, met voorbeelden om een idee te 

geven wat bij jou zou kunnen passen
• De workflow tijdens én na de reis, met je projectomschrijving als rode draad
• De presentatie: criteria voor selecteren, waar én waarmee finetunen voor print, boek of scherm

In de afronding bespreek ik een selectie uit vooraf ingezonden beelden, om op positieve manier te leren waar 
nog verbetering mogelijk is voor nieuwe projecten/plannen.

Er wordt uitgegaan van ingezonden beeldmateriaal, per deelnemer drie beelden uit één project, met korte 
omschrijving (BELANGRIJK!!!!! Uiterlijk 5 mei 2018, drie weken vóór de Masterclass, mailen naar: 
image@ceesrijnen.nl

Deze Masterclass is voor een kleine groep (15 max.), voor aandacht van inzendingen deelnemers !

26 en 27 mei: tijdens de Fotofair in Hilvarenbeek.

Fotografiereis  Boekarest en zuidelijk Transsylvanië  3 t/m 12 september 2018

Fotografeer de vele gezichten van Roemenië tijdens uw fotoreis in Roemenië, met zijn bijzondere 
hoofdstad Boekarest en de unieke provincie Transsylvanië, een van de laatste stukken ongerepte 
natuur in Europa. Naast de bergen en bossen zijn er  talloze wilde weidegebieden waar herders 
met enorme kuddes overheen trekken. De eeuwenoude cultuur is nog volop aanwezig in de vele 
Saksische middeleeuwse dorpen, met hun typische huizen en gefortificeerde kerken die ook door 
Unesco beschermd zijn.

Meer informatie over deze reis vind je op: 
www.romtour.nl/Rondreis-in-Roemenie/
fotografiereis-boekarest-en-zuidelijk-
transsylvani

http://www.romtour.nl/Rondreis-in-Roemenie/fotografiereis-boekarest-en-zuidelijk-transsylvani
http://www.romtour.nl/Rondreis-in-Roemenie/fotografiereis-boekarest-en-zuidelijk-transsylvani
http://www.romtour.nl/Rondreis-in-Roemenie/fotografiereis-boekarest-en-zuidelijk-transsylvani
mailto:image@ceesrijnen.nl
mailto:image@ceesrijnen.nl
http://www.romtour.nl/Rondreis-in-Roemenie/fotografiereis-boekarest-en-zuidelijk-transsylvani
http://www.romtour.nl/Rondreis-in-Roemenie/fotografiereis-boekarest-en-zuidelijk-transsylvani
http://www.romtour.nl/Rondreis-in-Roemenie/fotografiereis-boekarest-en-zuidelijk-transsylvani
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Meerdaagse workshop Architectuurfotografie Valencia       
19 t/m 23 september.   (gegarandeerd vertrek)

Fotografische ontdekkingsreis door puur Myanmar  5 t/m 15 november 2018 

Wie Myanmar bezoekt krijgt het gevoel een andere wereld te betreden –  het biedt zo ontzettend veel 
ongerepte en nog pure diamantjes voor het oog dat je met gemak tientallen geheugenkaartjes vol zou 
kunnen schieten. Hoewel het land pas recentelijk toegankelijker werd, mag je dankzij onze zeer vertrouwde 
begeleiding rekenen op onvergetelijke ervaringen en ontmoetingen. De grote variatie in het programma leidt 
langs locaties die je onderdompelen in een overweldigend paradijsgevoel. Je ontmoet ongekend open 
dorpsbewoners, reusachtige gouden tempels en ruïnes, je ontsnapt niet aan de weldadige rust die de talloze 
monniken van alle leeftijden uitstralen. Om de tijd, zowel vrij als onder begeleiding, optimaal te besteden 
wordt de innerlijke mens adequaat versterkt met behulp van westers ontbijt, streetfood lunches of picknicks 
tot sfeervolle diners.

Meer informatie over deze Fotoreis: https://www.fotoreisspecialist.nl/bestemmingen/myanmar/

Onder leiding van bouwkundig specialist Erwin van Halteren 
en mezelf gaan we architectuur fotograferen in Valencia:  
1. Binnenstad Valencia  
-  De Barrio del Carmen  
- Oude binnen stad 
2. Ciudad de las Artes  
- Museum moderne kunsten (binnen)  
3. Haven

Meer informatie over deze workshop via: image@ceesrijnen.nl 

mailto:image@ceesrijnen.nl
https://www.fotoreisspecialist.nl/bestemmingen/myanmar/
mailto:image@ceesrijnen.nl
https://www.fotoreisspecialist.nl/bestemmingen/myanmar/

