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Titel: 

“Foto(‘s) maken zonder af te drukken”. 

Doel: 

Vanuit (gevarieerde) ervaring - in fotograferen en bespreken van foto’s - en met behulp van bouwblokken 

een foto/beeld/serie conceptueel en practisch doordenken en opbouwen en dit beschrijvend presenteren. 

Achterliggende gedachte: 

Bij het bespreken van foto’s worden diverse aspecten op basis van een eindproduct een foto/beeld/serie 

geadresseerd. Beschrijven van wat we zien. Het analyseren, interpreteren, waarderen en het geven van 

feedback zijn allemaal gebaseerd op het centraal gestelde eindproduct. 

Wat gebeurt er nu als we met name de “elementen/onderdelen” uit het analyseren en interpreteren als 

“bouwblokken” conceptueel en practisch gaan inzetten en ordenen bij het samenstellen van een nieuwe 

foto? Tot welke beschrijving van de/het (nog) niet bestaande foto/beeld/serie komen we dan? 

Dus; waar gaat de/het foto/beeld/serie over? Wat wil ik als fotograaf? Wat is de beoogde reactie van de 

kijker? Waar moet deze door geraakt worden? Hoe geef ik het beeld vorm? Dit alles zonder af te drukken. 

Uitvoering: 

Twee rondes. Eerste ronde ervaring opdoen in doordenken en opbouwen en presenteren. Met deze 

ervaring en de feedback in een tweede ronde het gehele process volledig uitvoeren. En wederom 

presenteren. 

Er worden fysieke “bouwblokken” voor het ordenen en opbouwen van de/het foto/beeld/serie gebruikt. 

Deze worden ook gebruikt in het presenteren “beschrijven” aan de andere groepjes. 

De bouwblokken zijn als bijlage 1 opgenomen. 

De opdracht wordt in klein groepsverband (4 – 5 clubleden) uitgevoerd. Gezien de grote verscheidenheid 

binnen de club worden de groepjes aan het begin van de avond gericht samengesteld. 

Het process binnen de groepjes wordt na een korte inleiding aan het begin van de avond aan de groepjes 

zelf overgelaten. 

De notitie voor de inleiding is als bijlage 2 opgenomen. 

Verantwoording: 

Het idee is mede ingegeven door: 

Over foto’s gesproken – Hans Brongers, Simon Ophof - Bond van Nederlandse Amateur Fotografen 

Verenigingen - ISBN: 9789075979572 

Foto’s analyseren & bespreken – Tom Meerman – Van Duuren Media – ISBN: 9789463562188 

Van maken tot raken – Diana Bokje – Van Duuren Media – ISBN: 9789463562164 


