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Fototentoonstelling met werk van afgestudeerde cursisten digitale fotografie, te bezichtigen tot 

30 juni, elke maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en van 18.30 uur tot 

21.30 uur. Op woensdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 18.30 uur tot 21.30 uur. Op vrijdag 

en zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur op campus GLTT, August Demaeghtlaan 40 in Halle.  

Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en van 18.30 tot 21.30 uur. 

Op zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur op campus GLTT, Schoolstraat 2 in Rode. 

CURSISTEN DIGITALE FOTOGRAFIE STELLEN HUN WERK 

TENTOON 

Cursisten Digitale fotografie stellen tot eind juni hun foto’s tentoon in de gangen van 

Crescendo CVO, campussen GLTT in Halle en Rode. “Met deze tentoonstelling willen 

we mensen die gepassioneerd zijn door foto’s warm maken voor de cursus digitale 

fotografie. In drie modules ontdekken ze de wondere wereld van het digitaal 

fotograferen,” zegt Thierry Rosmane, leerkracht Digitale fotografie en initiatiefnemer 

van de tentoonstelling. De foto’s zijn tijdens de openingsuren van de campus te 

bezichtigen op de campussen GLTT, August Demaeghtlaan 40 in Halle en Schoolstraat 

2 in Rode. Je kan online inschrijven voor de cursus Digitale fotografie op de website. 

Meer informatie vind je op https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie. 

In drie basismodules leren cursisten op campus GLTT in Halle alles over digitale fotografie. 

Tijdens zowel theorie- als praktijklessen ontdekken de deelnemers de mogelijkheden van hun 

fototoestel. Ze leren de basisprincipes van digitale fotografie en maken kennis met 

verschillende genres. 

Die kennis levert mooie foto’s op zo blijkt uit de tentoonstelling. “De tentoonstelling is een 

weerspiegeling van de verschillende genres, onderwerpen en stijlen die in de opleiding aan 

bod komen. De tentoonstelling omvat daarnaast ook enkele knappe foto’s van cursisten uit de 

specialisatiemodules die Crescendo CVO in Mechelen aanbiedt.”  

“We willen met deze tentoonstelling amateurfotografen of andere mensen met interesse voor 

fotografie motiveren om zich in te schrijven voor de cursus. Met digitale fotografie is zoveel 

mogelijk. Het is een wondere wereld waarin foto’s kunstwerken worden”, vervolgt Thierry 

Rosmane. 

Campusbeheerders Deborah Gilbert en Joke Van Den Berghe zijn blij met de tentoonstelling 

in hun gangen. “De mooie foto’s brengen kleur en sfeer. Ze zijn een prachtig uithangbord voor 

onze cursus Digitale fotografie. Bovendien illustreert deze tentoonstelling dat bij Crescendo 

CVO beleving een belangrijk onderdeel van het leerproces is.” 

De feestelijke opening van de fototentoonstelling vond dinsdag 24 januari plaats. De foto’s zijn 

nog te bezichtigen tot 30 juni op campus GLTT, August Demaeghtlaan 40 in Halle en op 

campus GLTT, Schoolstraat 2 in Rode.  

Wie in het tweede semester graag met een cursus Digitale fotografie wil starten op campus 

GLTT Halle of Rode, kan voor meer informatie terecht op https://crescendo-

cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie 

 


