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LES 6 
Opdracht & foto bespreking 

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.



LES 6
Presentatie De Fotograaf
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LES 6
Project bespreking
We gaan kijken wat jullie ideeën zijn voor het project waar je aan wilt werken.
Dit project wordt gepresenteerd tijdens de laatste les en als jullie het een goed idee vinden gaan 
we nadenken over een expositie in februari. 

Wat gaan we bespreken
 
 - moodboards
 - serie matig werken
 - thema, onderwerp, concept
 - kiss (keep it simple)
 - kill your darlings
 - eventuele ideeën voor presentatie



LES 6
Technisch
Zijn er technische beperkingen waar je tegenaan loopt?

Met het project heb je wat minder begeleiding en zul je veel zelf moeten doen.
Wat zijn dingen waar je tegenaan loopt?



LES 6 
Opdracht

Project

Maak een start met het fotograferen voor je project. Maak een planning en kijk 
wanneer je momenten hebt dat je kan gaan fotograferen. Maak, als het werkt 
voor je, een schema zodat je weet hoe de komende weken voor je kunnen 
werken.

Je mag mij ten alle tijde mailen over je voortgang en als je eventuele vragen en 
ideeën wilt bespreken.


