
 

 

Jaarprogramma 2015-2016 
 
7 sept: Ik ben waar mijn voeten zijn 
21 sept: Spreekbeurt: Frank Linssen: kleurcorrec  
   tie en vrij werk 
5 okt: Oranje 
19 okt: Lezing door Theo Waas 
2 nov: High key en low key 
16 nov: Straatfotografie 
30 nov: Spreekbeurt: Antoine Bongers: concertfoto  
  grafie bespreken voorgaande thema s + vrij   
  werk 
14 dec: Religie 
11 jan: Presentatie rode draad 
25 jan: ALV 
15 febr: Kikkerperspectief 
29 febr:  Spreekbeurt:Ben Doensen: vogels fotograferen, 
  expositie, vrij werk 
14 mrt: Rond deze datum is de expositie 
4 apr.: Lezing door Rob de Groot 
18 apr: Mysterieuze avond…… 
2 mei: Bespreken mysterieuze avond 
21+22 mei is het uitstapje gepland 
6 juni:  Bespreken uitstapje +vrij werk 
20 juni:  BBQ 
 
 
 
Uitleg Jaarprogramma 
 
Als eerste wil de programma commissie zeggen dat creativiteit erg ge-
waardeerd wordt. De items die genoemd staan zijn als inspiratiebron 
bedoeld. Je hoeft echt niet te gaan googelen of definities na te pluizen 
om exact aan de opdracht te voldoen. Het mag natuurlijk wel om ideeën 
op te doen. 
Rode draad: 
Iedereen krijgt een bol rood garen.(deze zijn te verkrijgen bij 



 

 

Belinda) Het is de bedoeling dat je een foto maakt met die bol garen, of 
een gedeelte van de bol. Maar….het garen moet aan de rechterkant de 
foto inkomen en aan de linkerkant er weer uitgaan. Het mag in de mid-
den, maar het hoeft niet. De foto mag horizontaal of verticaal gemaakt 
worden. Voorwaarde is wel dat hij in kleur wordt. (anders zien we de 
rode draad niet) 
Deze foto wordt voor expositie gebruikt, dus iedereen moet zo n foto 
maken! Op 11 januari moet iedereen de foto meenemen naar de club-
avond (digitaal) Kun je die avond niet, dan lever je hem digitaal aan. 
Dit kan bij Belinda 
 
 
 
De zomeropdracht: 
Ik ben waar mijn voeten zijn: 
Dit is de zomeropdracht voor jullie. 
Een foto die laat zien waar je bent, en jouw voe-
ten moeten erop staan. 
Op 7 sept neem je hem mee, de foto wordt be-
sproken. Daarna wordt de maker uitgenodigd 
om wat te vertellen over de foto (waar hij is gemaakt met evt wat aan-
vullende info) 
 
 
 
 
Oranje 
Ga aan de slag met de kleur oranje. 
Bij deze opdracht willen we benadrukken dat het echt om de kleur oran-
je gaat. Dus niet het koningshuis…… 
Tal van mogelijkheden en eenieder 
kan creatief aan de slag. 
 
 
 
 
 
 
 
High key en low key 
Dit is een praktijk avond. 
We gaan dan naar de studio van Antoine, en gaan aan de slag met dit 
item. High key en low key kan met modellen maar kan ook met voor-
werpen. Een goeie High key is heel veel wit, maar er moet ook zwart in 
zitten, en een goeie low key is heel veel zwart, maar er moet ook wit in 



 

 

zitten. 
De basis zal worden uitgelegd, je mag voorwerpen meenemen om mee te 
oefenen. Je mag ook later de studio gebruiken om met modellen aan de 
slag te gaan. De modellen voor eigen rekening, je zou het bv wel met een 
groepje kunnen doen. 
Maar het kan ook goed thuis worden gedaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Straatfotografie 
Hij is al eens geweest, maar de creativiteit van de fotograaf wordt hier-
bij erg gewaardeerd.  
 
 
Religie  
Er zijn heel veel soorten religie, of wat is voor jou religie. Betekent het 
iets voor jou. Het hoeft niet jouw eigen religie te zijn. Mag ook een ande-
re. Voor iedereen wat wils. 
Hou je van architectuur, dan kun je 
aan de slag, hou je van mensen dan 
kun je aan de slag. Hou je van close up 
dan kun je aan de slag etc….. 
Hierbij kan het zijn dat het om een 
serie gaat, maar hoeft natuurlijk niet. 
 
 
 
Kikkerperspectief 
Verander je standpunt! Het onderwerp van de foto ligt hoger dan de 
maker van de foto (zoals een kikker omhoog 
kijkt naar de mens) 
Door het standpunt lijkt het onderwerp vaak gro-
ter en is de horizon vaak lager. Laat je creativi-
teit maar los. 
 
 



 

 

 
 
 
Mysterieuze avond 
Neem zeker je camera mee en 1 lens! Het is aan jou wat je verder nodig 
denkt te hebben….we gaan wat leuks doen. 
 
 
 
Spreekbeurt 
Op 3 avonden wordt er een “spreekbeurt” gehouden. 
Je gaat in het kort iets vertellen wat met fotografie te maken heeft. 
Dit duurt maximaal 30 min. Het wordt zeer gewaardeerd als je iets laat 
zien aan de hand van bv voorbeelden of live. 
Daarna is er nog ruimte voor vragen. En de avond wordt voortgezet met 
het bespreken van vrij werk of werk van voorgaande avonden. 
Zijn er geen of weinig foto s. Diegene die fotoboeken hebben, worden 
verzocht een mee te nemen.(mag van jezelf zijn maar ook van bekende 
fotografen)Mensen die geen fotoboeken hebben, worden verzocht op 
zoek te gaan naar fotografie afbeeldingen. Dit kan uit een tijdschrift, in-
ternet of krant. het hoeft niet perse een goeie foto te zijn. Punt is dat we 
er met z n allen naar kijken en bespreken. 
Misschien heb je wel een vraag over hoe iets gemaakt werd…. 
 
 
 
Lezingen: 
Lezing 1: anders kijken van Rob de  Groot 
Lezing 2: fotografie in context Theo Waas 
 


