
jlopezfotocreaties.be

facebook.com/JacquelineLopezSchoten/ https://www.linkedin.com/in/jacqueline-lopez/ jacqueline.lopez@telenet.be

VAARDIGHEDEN ERVARING

● Bespreking discretie verwachtingen klant
● Gebruik van zoomlens tijdens de cerenomie; om discretie te garanderen
● Vastleggen en afwerken beelden met Lightroom - PS - en andere
● Finale afgewerkte beelden te raadplegen via privé website, & te verkrijgen via printservice

Jlopez Fotocreaties I  2018

* Bespreking van thema en verwachtingen met de klant
* Planning shoot op locatie/studio met aangepaste licht apparatuur
* Gebruik van lichtmeter, softboxen, kleurfilters, moodboards 
* Aansturen van poses, voorzieningen van Mua, hairstyling, en styliste op aanvraag
* Vastleggen en afwerken beelden met Lightroom - PS - en andere
* Finale afgewerkte foto’s zijn te bekijken op een digitaal platform
   en te verkrijgen via printservice   en te verkrijgen via printservice
Jlopez Fotocreaties |  2017 - nu

 ̂Bespreking van verwachtingen met de klant
 ̂Planning shoot op locatie/studio met aangepaste licht apparatuur 
 ̂Aansturen van poses, voorzieningen van Mua, op aanvraag
 ̂Vastleggen en afwerken beelden met Lightroom - PS - en andere
 ̂Finale afgewerkte foto’s zijn te bekijken op een digitaal platform
   en te verkrijgen via printservice
Jlopez Fotocreaties |  2017 - nu

> Bespreking van thema en verwachtingen met de klant
> Planning shoot op locatie/studio met aangepaste licht apparatuur 
> Gebruik van lichtmeter, softboxen, kleurfilters, moodboards
> Aansturen van poses, voorzieningen van Mua, op aanvraag
> Vastleggen van creatieve beelden, of traditioneel naar smaak van klant
> Afwerken beelden met toegepaste software: Lightroom - PS - en andere
> > Finale afgewerkte foto’s zijn te bekijken op een digitaal platform
> Foto’s voor particulieren te verkrijgen via printservice

 
Jlopez Fotocreaties |  2017 - nu

√ Bespreking onderwerp en verwachtingen met de klant
√ Planning shoot; licht apparatuur waar nodig gebruiken
√ Vastleggen van creatieve beelden
√ Beelden digitaal verwerken met toegepaste kennis
√ Finale afgewerkte foto’s zijn te bekijken op een digitaal platform
√ Prints worden volgens verwachtingen van de klant uitgevoerd  
Jlopez Fotocreaties |  2017 - nu

● Bespreken onderwerp en verwachtingen met de klant
● Plannen van shoot; op bedrijf 
● Gebruik van lichtapparatuur, lichtmeter, softboxen, kleurfilters, moodboards
● Dynamische beelden maken tijdens bedrijfsreportage of event
● Na bespreking keuze beelden; deze digitaal verwerken
● Afwerking foto’s op een digitaal platform te bekijken 
● Foto● Foto’s events voor particulieren te verkrijgen via printservice
Jlopez Fotocreaties |  2017 - nu

* Bespreken van wensen en verwachtingen met de klant
* Gebruik van lichtapparatuur, lichtmeter, softboxen, kleurfilters, moodboards
* Organiseren van fotoshoot; op locatie / studio /thema
* Aansturen van personen voor beste poses
* Foto’s  herwerken tot fantastische beelden voor mediadoeleinden 
  (team profielen - website - Linkedin)
Jlopez Fotocreaties |  2017 - nu

OPLEIDINGEN COMPETENTIES

Photoshop

Indesign

Camera Raw

FB strategie

Office

Lightroom

Nick Collection

Portrait Pro

Website /blog

Nikon 
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Dika: Fototentoonstelling 2013     Dika: Fototentoonstelling 2014
Dika: Fototentoonstelling 2015     Dika: Fototentoonstelling 2016
Focus Point: Fototentoonstelling 2016   Dika: Fototentoonstelling 2017
Focus Point: Fototentoonstelling 2018   Focus Dika: Fototentoonstelling 2019

Paul Martijn 2013:  Onderwerp ‘Zwart Wit’  1 ste Prijs

Digiview 2018: Onderwerp ‘kleur’ - ‘Red flowergirl’ - GOUD SFNK
Digiview 2017: Onderwerp ‘Portret - Model’ 1845’ - 6de plaats
Digiview 2016: Onderwerp ‘Portret – Model’ Ballerina  Bronzen Medaille SFNK

AANVAARDINGEN :
2016 DIGIVIEW  Onderwerp Low Key  ‘Ballerina’   
2016 DIGIVIEW  Onderwerp Natuur ‘Mers des Bains’2016 DIGIVIEW  Onderwerp Natuur ‘Mers des Bains’
2015 DIGIVIEW  Onderwerp Vrij  ‘Oneindige trappen’
2013 PAUL MARTIJN Onderwerp  ZW  ‘Moe’
2013 PAUL MARTIJN Onderwerp  ZW  ‘Sexy’

2015: Mens: Portretfotografie, Lichttechnieken, Studio, Lichtmeting
2016: Actie & Ruimte: Reportages,Tuin,-, Architectuur fotografie 
         Beweging met diverse studiotechnieken, 
         Bedrijfsfotografie
2017: Materie: Product-, Packshot,- Food fotografie, & Fashion 
2017: Portfolio: Portretten voor mediadoeleinden
2017: Photoshop: Port2017: Photoshop: Portrettechnieken; dodge en burn, frequentie separation


