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LES 5 
Opdracht & foto bespreking 

Landschap

Maak een serie van 3 à 6 landschaps foto’s.

Voor de aanpak mag je kiezen uit de benaderingen die eerder besproken zijn om je aanpak te bepalen. Kies 
je om bepaalde eigenschappen of onderwerpen van een landschap vast te leggen of juist vanuit een eigen 
visie te gaan fotograferen? Deze keuze geeft meteen richting en vergt tevens een onderbouwing.

Je mag ook zelf kiezen welk(e) landschap(pen) je gaat gebruiken om deze onderwerpen vast te leggen. 
Wordt het een natuurlandschap of een stadslandschap? Of maak je gebruik van allebei? 

Mini inleiding onderwerp/thema/concept

Misschien kies je voor afscheidingen als verbindend element, dan wordt jouw onderwerp dus 
afscheidingen. Daarmee ligt het concept nog niet vast, want nu moet je nog bedenken hoé je ze in beeld 
gaat brengen en of je dat vrij letterlijk kiest (en dus hekken, heggen en greppels gaat fotograferen) of dat je 
een wat vrijere invulling kiest en dus meteen ook voor een veel lastigere opgave staat.

De opdracht is ‘themaloos’ uit te voeren, maar je zou ook zelf een specifiek thema kunnen toevoegen, zoals 
leegte, religie of beslotenheid.
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LES 5
Introductie Project
Als aflsuiting van de cursus gaan jullie een eigen project bedenken en dit (fotografisch) 
uitwerken. Het doel hiervan is dat jullie van te voren gaan nadenken over wat dit project zou 
moeten worden en hoe je het uit gaat werken. En dat jullie daarmee een heel klein beetje uit de 
hoek van ‘het tegen komen’ stappen. Die hoek is zeker fantastisch, maar er is nog zoveel meer als 
je er wat bewuster in gaat. 

En dit bewuster kiezen gaar jullie helpen om voor jullie aanstaande foto projecten (vakanties, 
wandelingen, feestjes, ontmoetingen, afscheid, opdrachtgerelateerd) het inzicht te creeëren dat 
het loont om van te voren na te denken over hoe je de fotografie aanpakt voor zulke dingen.
Het kan heel makkelijk en vrij, maar ook zeer gedetailleerd en een megeling daarvan.

Het onderwerp is vrij, het concept is vrij en de thema’s zijn vrij... dat is in een keer een heleboel 
vrijheid! Het eerste wat je gaat doen is jezelf beperkingen opleggen binnen deze vrijheid 
(sommige beperkingen zijn een gegeven). En ga keuzes maken hoe, wat, waar, wie, met wat, op 
welke plek, wanneer etc..)

Dit project ga ik de komende 3 lessen begeleiden om toe te werken naar een eind presentatie. 
Daar komen later nog richtlijnen voor, maar 1 richtlijn is om alles minimaal A4 te (laten) 
printen). De rest volgt.....

Succes!!



LES 5
Onderwerp / thema / concept
In de praktijk blijkt veel verwarring te bestaan over de begrippen onderwerp, thema en concept. 
In dit artikel worden de verschillende begrippen toegelicht en naast elkaar geplaatst voorzien van 
enkele voorbeelden.

Daarnaast komt er een introductie naar het ‘moodboard’. Het moodboard lijkt niets te maken te 
hebben met de bovengenoemde begrippen., maar niets is minder waar.

Onderwerp
Het onderwerp van de foto is dat wat er afgebeeld wordt. Maak je een foto van een flesje, dan is het 
flesje het onderwerp.
En meteen komen we al in de problemen: als je een serie portretten maakt, is dan het onderwerp de 
serie ‘portret’, of is elke geportretteerde het onderwerp?
In deze wat simpele benadering is elke geportretteerde steeds het onderwerp van die specifieke foto.

Thema
Voor een thematische aanpak wordt een onderwerp in een bepaalde context geplaatst, waardoor een 
betekenis gecommuniceerd wordt. 
Een thema is een toegevoegde betekenis aan een foto of aan een reeks foto’s. 
Stel dat je met voornoemde portretserie ‘geluk’ zou willen uitbeelden, dan is ‘geluk’ het thema.



Concept

Het feit dat je kiest om portretten te gaan maken hoort bij het concept. Dat het een serie moet 
worden ook. Verder zul je van te voren gaan nadenken over hoe je het gaat aanpakken: ga je mensen 
gericht benaderen, of fotografeer je toevallige voorbijgangers, laat je mensen vrij of juist sterk 
regiseren, worden het close-ups of portretten met omgeving, kies je voor zwart/wit of kleur, enz enz.
Zelfs de keuze of je met je eigen camera zult werken, de keuze van het objectief, wel of geen flitslicht, 
of dat je de foto’s op zaterdagmiddag zult maken horen bij het concept.

Veel van deze keuzes zullen geen bewuste keuze in het kader van de portretserie zijn (je gebruikt je 
eigen camera omdat je geen andere hebt, je gaat op zaterdag omdat je dan tijd hebt), maar er zijn 
ook keuzes die wel degelijk direct gekoppeld zijn aan het resultaat en het loont beslist de moeite om 
aandacht en tijd te besteden aan het uitwerken van een concept vóór je aan een opdracht begint.

Je kunt concept onderscheiden in inhoudelijk en vormconcept.
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LES 5
Onderwerp / thema / concept
> Inhoudelijke concept

Inhoudelijke concept, het woord zegt het al, is als een serie een inhoudelijke verbindend element 
heeft. Opnieuw terug naar onze portretserie: als je gekozen zou hebben voor het thema ‘geluk’ dan 
is dat een inhoudelijke keuze, een inhoudelijk concept. Je zul nog moeten bedenken of het thema in 
elke foto zichtbaar moet zijn of dat de serie als totaal geluk uitstraalt.

> Vormconcept

We spreken van een vormconcept als je in een serie een bepaald object, een bepaalde compositie, 
een bepaalde houding of een bepaald uiterlijk steeds laat terug komen. In onze portretserie zou je 
uitsluiten mensen met een vouwfiets kunnen nemen, dan is de vouwfiets het steeds terugkerend 
object. Maar je zou de geportretteerden steeds met hun armen omhoog kunnen fotograferen, of in 
photoshop met kleurverzadiging de achtergrond zwart/wit kunnen maken terwijl de persoon in kleur 
blijft.
Allemaal uitingen van vormconcept en, je voelt het misschien al aan, allemaal ideeën waar ik niet 
direct van sta te juichen. Hoewel een goede toepassing van kleurverzadiging beslist heel interessante 
beelden kan opleveren, maar als staat en valt met de inhoud!

Je kunt trouwens ook voor een enkel beeld een concept ontwikkelen, hoeft niet persé een serie te zijn.
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Onderwerp / thema / concept

Toepassing in opdracht licht

Bij de opdracht ‘licht’ gaat het erom het thema ‘licht’ uit te beelden.
We hebben te maken met inhoudelijk concept dat in de opdrachtstelling verwoord is. Je bent vrij 
vn keuze van je onderwerp, zolang je maar geen lichtbronnen fotografeert (een lichtbron is een 
onderwerp), dus je kunt kiezen voor lichtstralen in een mistig bos, reflecties op water, een veertje, en 
nog vele andere originele onderwerpen.
Inherent aan het concept van de opdracht is dat het eigelijk onuitvoerbaar is: licht is niet te 
fotograferen. 
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Moodboard
Een moodboard is een verzameling beelden en kleuren die je op een groot vel bij elkaar plakt en die 
allemaal een stukje vertellen of weergeven van het beeld dat je voor ogen hebt. Dus je gaat op zoek 
naar beelden waarmee je aan jezelf en anderen duidelijk kunt maken wat je in het beeld terug wilt 
zien. Welk licht, welke kleuren, welke compositie, welk type model, welke sfeer, welke omgeving, 
welk weertype, welk standpunt etc etc..

Een moodboard is een fantastisch hulpmiddel om voor jezelf helder te krijgen hoe jouw beeld er uit 
moet gaan zien, maar het is ook de manier om aan anderen te laten zien wat je wilt en wat je bedoelt. 
Een moodboard kan je ook heel goed helpen om je eigen concept scherper te formuleren, kortom, 
een aanrader. Maak tijd om een moodboard samen te stellen, uiteindelijk zul je die tijd dubbel en 
dwars terug verdienen.
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Voorbeelden

Paul Starink: archtectuur
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Voorbeelden

Paul den Hollander: Moments in time
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Voorbeelden
Steven Snoep - Europese nieuwe



LES 5 
Opdracht

Project

Vanaf deze les ga je alleen nog maar werken aan je eind project.

Voor de volgende les ga je voor jezelf een opdracht bedenken, ga na wat het onderwerp moet 
zijn,  en welk thema je eraan wilt koppelen en last but not least ga het concept bedenken. Welke 
camera, welke dag, kortom bepaal vooraf de keuzes die moet maken om te kunnen beginnen met 
je project.

 Neem als het kan vast materiaal mee om je project aan te kondigen tijdens de volgende les. Maak 
eventueel een moodboard om dit te ondersteunen.

Kijk goed naar wat je tot nu al gemaakt hebt en wellicht zit daar iets bij wat je wat verder zou 
willen uitwerken.

Tijdens les 6 gaan we weer fotograferen, neem je camera EN statief mee !!


