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Informatiebrief bij de workshop Werkplaats 
 
Tijdens deze workshop zijn de leerlingen welkom in onze professionele fotostudio in Deventer. Zij 
maken kennis met de sfeer en de mogelijkheden van de werkplek van een fotograaf. Wij bieden 
workshops aan van verschillende fotografische disciplines. Groepjesleerlingen kiezen er één en 
werken samen aan een opdracht. Tijdens de workshop is er tijd om even te neuzen bij de andere 
disciplines zodat de leerlingen een goed beeld krijgen van wat er allemaal kan op het gebied van 
fotografie. 
 
Werken met een flitsinstallatie 
In de fotostudio leren leerlingen hoe een professionele flitsinstallatie werkt. Iedereen is een keer het 
model en de fotograaf. Al werkend komen ze vragen tegen waar ze antwoord op leren te geven: 
Wanneer is een foto geslaagd? Moet het hard of zacht licht zijn? Waar valt de schaduw in een gezicht 
en willen ze dat die schaduw daar valt of ergens anders? Mag er gelachen worden op de foto? 
Welkstandpunt neem je in? Wat doet een achtergrond kleur met het beeld? 
 
Een verhaal met polaroids 
Jongeren zijn gewend om de hele dag foto’s te maken; het kost niks en de foto is snel genomen. 
Maar wat als je maar 10 unieke foto’s tot je beschikking krijgt die ook nog eens prijzig zijn? Na een 
introductie over de werking en de kenmerken van polaroidfotografie, bedenkt het groepje met 
elkaar een beeldverhaal. Ze houden bij het bedenken van het verhaal rekening met de bijzondere 
sfeer die polaroid foto’s hebben. Als het verhaal helder is, maken ze met een polaroidcamera de 
foto’s. Lukt elke foto? Wordt het verhaal duidelijk of moet er toch nog ‘bijgeschaafd’ worden? 
 
Een spiegelreflexcamera en de techniek 
Hoe krijg je beweging in je foto’s en welke invloed heeft de sluitertijd daarop? Waarom is er soms 
zo’n groot stuk wazig in het beeld en hoe kan je dat zelf krijgen als je een foto maakt? In deze 
workshop fotograferen de leerlingen met een spiegelreflexcamera. Ze leren op een heldere manier 
de basistechniek en krijgen korte en duidelijke opdrachten om deze techniek te oefenen. 
 
Camera obscura en de doka 
Leerlingen zoeken buiten een interessante plek. Deze plek wordt direct op fotopapier, dat in een 
schoenendoos met een gaatje zit, gefotografeerd. De gemaakte negatieven worden in de doka 
ontwikkeld. Leerlingen beleven de magie van de donkere kamer maar komen er ook achter dat het 
hard door werken is; het is nog een heel gepuzzel om de foto precies goed te belichten zodat de 
gekozen plek goed op de foto te bekijken is. 
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Duur: 2 uur 
Geschikt voor: alle klassen en niveaus. 
Prijs: €300,- 
 
Inclusief gebruik van camera’s, flitsinstallatie en doka en het afleven van de foto’s op een cd-rom. 
Exclusief materiaalkosten van de polaroid. 
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