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Informatiebrief  bij de workshop ‘Evenement en publiciteit’ 
Het maken van een poster en een advertentie  
 
 
Leerlingen bedenken een reclamecampagne voor een evenement. Ze maken in groepjes van 4 een 
advertentie voor in een tijdschrift en een poster voor in een bushokje. Onze introductie over de 
kracht van fotografie in communicatie-uitingen helpt daarbij.  
 
Voordat de groepjes aan de slag gaan, wordt eerst goed nagedacht over welk evenement ze kiezen 
en hoe het gefotografeerd moet worden om de ‘boodschap’ die ze willen vertellen over te brengen.  
Voor welke doelgroep is het evenement? Welke sfeer krijgt de campagne? Wat past er beter bij de 
schaal van de advertentie en waar moeten ze op letten als het beeld heel groot wordt? 
 
De foto’s voor het evenement komen op twee manieren tot stand.  
Wij hebben een kist vol spullen maar leerlingen gaan zelf ook op zoek naar attributen die een plek 
kunnen krijgen in de campagne. Deze props worden in kleine tafelstudiootjes gefotografeerd.   
De leerlingen zijn ook hoofdrol speler in de campagne. Daarvoor kunnen ze terecht in een grote 
studio met een professionele flitsinstallatie waar ze aan het werk gaan met een digitale spiegelreflex 
camera.  
 
Uit het gemaakte werk worden 2 foto’s gekozen. Deze foto’s worden in Photoshop bewerkt. Tekst en 
veranderingen in bv. de kleur of het formaat maken de advertentie compleet.  
 
Wij nemen alle spullen mee die nodig zijn voor deze workshop. Zoals de flitsinstallatie en camera’s. 
De school heeft computers waar Photoshop op staat. Graag maken wij gebruik van een beamer of 
digibord tijdens onze introductie. Wij hebben twee lokalen nodig, 1 voor de tafelstudiootjes en 1 
voor de flitsinstallatie.  
 
De foto’s worden na afloop van de workshop op een cd gebrand of op een USB stick gezet.  
 
 
Duur: een dagproject 
Geschikt voor: alle groepen en niveaus 
Prijs: in overleg 
 
Docenten: Mieke Gresnigt en Astrid van Loo 
Exclusief reiskosten vanaf Arnhem of Deventer 
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