Dag leerlingen en ouders,
Helaas kunnen de FotoPodium lessen de komende weken niet
doorgaan. Zodra de scholen weer open zijn gaan wij verder
met de lessen. Op deze manier proberen wij het thuis zitten
leuker en creatiever te maken. Thuis kunnen jullie gewoon aan
de slag met foto’s maken. Je hebt alleen een cameraatje nodig,
dan kan smartphone of tablet zijn. Vraag aan je
ouder/verzorger of je er gebruik van mag maken voor de
challenges.
Onze docente Wieke Hoeke heeft de afgelopen 2 lessen hieronder samengevat en heeft
de challenge bedacht!
In les 1 hebben we het gehad over perspectieven en standpunten:
- Vogelvlucht: een foto van bovenaf genomen. Door dit perspectief te gebruiken kan je
-

jouw onderwerp klein laten lijken.
Ooghoogte: een foto gemaakt op ooghoogte van je onderwerp. Dit is dus niet jouw
ooghoogte. Je zal dus misschien hoger of lagen moeten gaan staan afhankelijk van de
grootte van je onderwerp!
Kikkerperspectief: een foto die je maakt van laag naar hoog. Je kijkt dus tegen je
onderwerp omhoog. Zo kun je je onderwerp heel groot laten lijken, zelfs als het iets
kleins is zoals een kikkertje!

In les 2 ging het over kaders en compositie. Een kader is de rand van je foto en zo
bepaal je wat er allemaal wél en niet op je foto komt te staan. Je kan je foto staand en
liggend maken en natuurlijk ook schuin. Houd bij het laatste er wel rekening mee dat
foto’s meestal niet schuin worden bekeken, maar staand of liggend.
Hoe je alles binnen het kader van je foto in beeld brengt noemen we de compositie van
de foto. Als fotograaf zoek je naar de juiste balans in je foto zodat de foto fijn voelt om
naar te kijken en het leidt je ogen naar het belangrijkste deel van de foto. Een onderwerp
hoeft helemaal niet in het midden van de foto te staan. Het maakt een foto vaak zelfs
spannender als het onderwerp wat uit het midden staat!
De thuis challenge:
Ga thuis op zoek naar leuke doorkijkjes. Zo maak je een extra kader in je foto. Net zoals
jullie vorige week op school ook gedaan hebben!
Fotografeer door het doorkijkje je jouw favoriete voorwerp uit huis. Een paar
voorbeelden zijn: je mooiste voetbal, je liefste knuffel, je huisdier of een familielid.
Kun jij een originele foto maken? Deel je foto met mij en stuur hem op naar
info@hoekefotografie.nl of zet deze op de schoolkade facebook pagina onder vermelding
van FotoPodium C1.
Vergeet niet je voor en achternaam erbij te zetten en op welke school je zit.
Binnenkort een nieuwe challenge!
Succes!!!
Wieke Hoeke
www.hoekefotografie.nl

Voor meer info over FotoPodium kijk op:
https://www.schoolkade.nl/Kunstmenu/Po/aanbod/kunstmenu-plus/fotopodium1
Of mail: Ana Paunovik
ana.paunovik@kunstkade.nl
Wil je meer leren over fotografie en leuke challenges doen. Koop mijn boek 85
fotochallenges nu voor maar €15 op https://www.bol.com/nl/f/85fotochallenges/9200000081607836/

