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10 mei 2018: Officiële opening van Beeldfabriek010 tijdens Fotofestival aan de Maas
Nieuwe aanbieder van fotografie- en (digitale) mediacursussen voor volwassenen in Rotterdam gaat van start
Op 10 mei a.s. wordt Beeldfabriek010, de nieuwe cursusaanbieder in Rotterdam van fotografie- en (digitale)
mediacursussen voor volwassenen, officieel geopend tijdens Fotofestival aan de Maas 2018. Festivalvoorzitter
Harry Sikkenk verricht om 16.00 uur de openingshandeling bij de container van Beeldfabriek010 op het
Deliplein, onderdeel van Fotofestival. Met de opening gaat deze nieuwe aanbieder van creatieve cursussen in
Rotterdam officieel van start. De inschrijving voor hun cursussen is vanaf dat moment ook geopend.
Beeldfabriek010 presenteert zichzelf gedurende het gehele festival op het Deliplein met een vol programma
met o.m. gratis miniworkshops, cursuspresentaties en tips van de eigen vakdocenten. Iedereen is van harte
welkom om de officiële opening en activiteiten van Beeldfabriek010 tijdens het Fotofestival bij te wonen.
Aanmelden daarvoor is niet nodig.
Beeldfabriek010 is de nieuwe aanbieder in Rotterdam van cursussen fotografie, video en digitale media voor
volwassenen. Het biedt creatieve cursussen voor beginnende en gevorderde beeldmakers die in deze
vakgebieden iets nieuws willen leren of verdieping willen. Beeldfabriek010 is begin 2018 opgericht door
docenten fotografie, video en digitale media uit de behoefte om in Rotterdam – buiten het bestaande
cursusaanbod – kwalitatieve, verdiepende en vooral vernieuwende creatieve cursussen voor volwassenen aan te
bieden. Laagdrempelig en in een doorlopende leerlijn. Cursussen waarin niet alleen (basis)kennis en
vaardigheden worden geleerd, maar die ook goed inspelen op ontwikkelingen in media, techniek en vakgebied.
In basiscursussen, vervolgcursussen, cursussen voor (ver)gevorderden en (zakelijke) workshops op maat.
Kwaliteit van docent en cursus
De docenten van Beeldfabriek010 leveren kwaliteit. Ze hebben allen zeer ruime professionele ervaring in het
eigen vakgebied in de uitvoerende beroepspraktijk, en in het geven van cursussen aan volwassenen. Daarnaast
voltooiden zij allen een vakopleiding aan een (kunst)academie.
Die vakkennis wordt weerspiegeld in hun cursussen. Cursussen die in de loop der jaren door de docenten zelf
steeds verder zijn ontwikkeld, verfijnd en toegesneden op de cursisten. En die zich kenmerken door een
combinatie van aandacht voor techniek en ambacht, en een kunstzinnige, beeldende invalshoek.
Beeldfabriek010 op het Deliplein
Beeldfabriek010 is een van de deelnemers aan het Fotofestival aan de Maas 2018. Van 10 t/m 13 mei
presenteert Beeldfabriek010 zichzelf in een eigen container op het Deliplein, onderdeel van het festival, met een
vol programma met gratis miniworkshops, cursuspresentaties, tips van de vakdocenten, en natuurlijk informatie
en uitleg over het cursusaanbod. Ook kunnen bezoekers kennismaken met de docenten van Beeldfabriek010.
Het Deliplein wordt gedurende het Fotofestival voor een paar dagen omgetoverd tot een informatiemarkt voor
zowel passieve als actieve fotografen. Met naast Beeldfabriek010 twintig andere opleidingen, cursusinstituten,
fototijdschriften, printspecialisten en andere op fotografie gerichte organisaties. Het Deliplein is gratis
toegankelijk.
Officiële opening Beeldfabriek010
Donderdag 10 mei 2018, om 16.00 uur.
Door Harry Sikkenk, voorzitter Fotografiefestival aan de Maas 2018.
Bij de container van Beeldfabriek010 op het Deliplein (Katendrecht) in Rotterdam.
Iedereen is van harte welkom de opening bij te wonen. Aanmelden daarvoor is niet nodig.
Meer informatie over Beeldfabriek010, inclusief het cursusaanbod, vindt u op de website,
www.beeldfabriek010.nl.
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Noot voor de redactie
Voor meer informatie over Beeldfabriek010, de officiële opening en/of extra beeldmateriaal kunt u terecht bij
Nils Hilbers, info@beeldfabriek010.nl, 06 5103 7635.
Ook met aanvragen voor o.m. interviews met (bestuurs)leden van Beeldfabriek010 kunt u bij hem terecht.
Beelden
De bij dit persbericht meegeleverde beelden mogen rechtenvrij worden gebruikt in relatie tot de inhoud van het
persbericht. Vermeld daarbij bij de beelden het juiste bijschrift/onderschrift, zoals in de bestandsnaam van het
betreffende beeld staat vermeld.
Uitnodiging officiële opening
Wij nodigen u als lid van de pers hierbij van harte uit om de officiële opening van Beeldfabriek010 op donderdag
10 mei 2018 om 16.00 uur op het Deliplein in Rotterdam bij te wonen. Meld u zich daarvoor a.u.b. vooraf aan via
info@beeldfabriek010.nl. Vermeld daarbij uw naam, de naam van het medium namens welk u aanwezig zult zijn,
voor hoeveel personen u zich aanmeldt en of u een fotograaf/cameraman/-vrouw meeneemt.
Harry Sikkenk, voorzitter Fotofestival aan de Maas 2018
De heer Sikkenk volgde de opleiding Fotoreflectie aan de Fotoacademie en behaalde binnen de Fotobond de titel
BMK (Bonds Meester Klasse). Hij is voorzitter van de Fotobond, afdeling Zuid-Holland zuid, begeleidt fotografen
en wordt regelmatig gevraagd als jurylid bij nationale en internationale wedstrijden. Hij is vanaf het prille begin
actief bestuurlijk en organisatorisch bij het Fotofestival aan de Maas betrokken.
Beeldfabriek010
Beeldfabriek010 is een coöperatie van zelfstandige docenten fotografie, video en digitale media met als doel het
aanbieden van kwalitatieve creatieve cursussen voor volwassenen. Beeldfabriek010 biedt docenten de
gelegenheid om goede gangbare (basis)cursussen te geven, maar ook de ruimte voor experiment; voor het
ontwikkelen van nieuwe cursussen die inspelen op trends en nieuwe technieken. Daarnaast zijn de docenten van
Beeldfabriek010 beschikbaar voor (zakelijke) workshops op maat en creatieve uitjes.
Beeldfabriek010 maakt gebruik van professionele lesruimtes in het centrum van Rotterdam, maar beschikt
bewust niet over een eigen cursuspand. Ook organiseren de docenten binnen de coöperatie Beeldfabriek010
zelfstandig hun cursussen; zowel logistiek als administratief. Cursisten schrijven zich bijvoorbeeld direct in bij de
betreffende docent. Dit alles maakt Beeldfabriek010 licht en flexibel, houdt kosten laag, en communicatielijnen
tussen docenten en cursisten helder en kort.
Beeldfabriek010 wordt officieel geopend op donderdag 10 mei 2018.
Meer informatie over Beeldfabriek010, inclusief het cursusaanbod, vindt u op de website,
www.beeldfabriek010.nl.

