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Datum
Programma Fotoclub Uitgeest

2017-2018

Fotobond

Kennemerland

12-sep-17 Inleveren en bespreken vrije ronde + start facebook foto

25-sep-17
Bondscafé, Programma en locatie volgen later.  

Inleveren vrije ronde. 

26-sep-17 Cursus foto bespreken deel 1

09-okt-17 Cursusavond compositie

10-okt-17 Cursus foto bespreken deel 2

23-okt-17 Bespreking 1e vrije ronde

24-okt-17
Inleveren en bespreken disciplineronde: vierkant  zwart/wit 

of monochroom / industrie

30-okt-17
Ambassadeursbijeenkomst, locatie volgt nog.

07-nov-17 Bezoek aan Videoclub Beverwijk (presentaties)

13-nov-17

 Presentatie door …. + inleveren disciplineronde: 

vierkant  zwart/wit of monochroom / industrie

21-nov-17
Bespreken foto's onderwerp 'Trappen' (max 4 foto's op 

papier) 

04-dec-17
Bespreking disciplineronde: vierkant  zwart/wit 

of monochroom / industrie

05-dec-17 Geen clubavond i.v.m. Sinterklaasavond.

19-dec-17 Modern Kubisme' of een foto die je wilt voorleggen

02-jan-18 Bespreken foto's (3) een eigen foto met verhaal

16-jan-18 Inleveren en bespreken Serie ronde. Alleen afdruk op A4

22-jan-18
Bondscafé, Programma en locatie volgen later. 

Inleveren serie ronde

30-jan-18 Doe avond speelgoed/spellen

05-feb-18 Cursusavond, nadere invulling volgt nog.

12-feb-18 Bespreking serie ronde

13-feb-18 Foto avond met Dik Andringa

27-feb-18 Inleveren en bespreken disciplineronde landschap / interieur

05-mrt-18
Ambassadeursbijeenkomst, locatie volgt nog.

12-mrt-18
Presentatie door ……….. + inleveren 

disciplineronde: landschap / interieur

13-mrt-18 Portretavond. Doe avond

26-mrt-18 Thema avond (onder voorbehoud)

27-mrt-18 Doe avond "water/olie/zeepsop"

09-apr-18 Bespreking disciplineronde landschap / interieur

10-apr-18 Jaarvergadering

16-apr-18
Algemene Afdelingsvergadering (+ presentatie 

mentoraat 2017/18)

24-apr-18
De perfecte Selfie + Foto doe-avond 'Water/olie/zeepsop' en 

thema 'Rood' of een keuze hier uit. (max. 4 afdrukken)

08-mei-18
Jaaropdracht - Serie van 5 foto's plus presentatie 'Geheime 

Opdracht'

22-mei-18 Op stap met de club
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Facebook opdracht: "Het geheime onderwerp" Inleverdata volgt.

Bondsopdrachten

Voor de serieronde:

Lever een serie van 5 foto's in op A4-formaat (dus niet kleiner of groter). NIET in passe-partout (om logistieke 

redenen) en niet opgeplakt. Inleveren in een A4- envelop.

Eén serie per fotograaf. Er wordt recent werk verwacht. Aan de hand van deze foto’s zal de jury de collectie 

beoordelen en bespreken.

Op de achterkant van elke foto èn op de envelop dienen de volgende gegevens te worden vermeld:  

• Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en het Bondslidmaatschapsnummer van de fotograaf en de naam van 

de fotoclub. 

• Op de achterkant van de foto's moet bovendien de presentatievolgorde aangegeven worden. 

• De schrijfrichting op de foto bepaalt wat de bovenkant is. 

Voor de overige rondes:

Er mogen alleen foto’s ingeleverd worden, dus geen boekjes. Er wordt recent werk gevraagd. Formaat: maximaal 

40 X 50 cm, inclusief passe-partout. Passe-partout is niet verplicht. Foto zonder passe-partout dient dan wel 

opgeplakt te zijn op materiaal met een maximale dikte van 2 mm. 



Versie: 5,  02 maart 2018

Clubopdrachten

Rood

Speelgoed/spellen

Trappen

Modern Kubisme

Doe avond 

"water/olie/zeepsop"

De opdracht "Rood" en je mag zelf invullen wat je daar bij voelt of ziet.

De kleur rood staat voor, warmte, liefde en zomer, de rode rozen, en andere bloemen die dan bloeien, maar 

ook het avondrood, genieten van een zonsondergang.

Maar het meeste rood zit in de geurkaarsen die iedere avond branden, de geur van kaneel en sinaasappel, warm 

geurend rood.

Zo zijn er veel kleuren rood die een rol spelen in je leven, rood fruit, rode herfstbladeren en zo kun je wel 

doorgaan. 

Op 10 oktober 2017 staat het fotograferen van speelgoed op het programma. Speelgoed fotografie vereist een 

rustige achtergrond en voldoende oog voor detail, om het speelgoed uitstekend tot z’n recht te laten komen. 

Het fotograferen van speelgoed heeft een groot voordeel: door de compacte afmetingen van deze producten 

kun je ze precies neerzetten zoals je dat zelf wilt. Maar juist die extra controle kan ook lastig zijn, je hebt 

immers veel meer dingen om rekening mee te houden.

De Wondere Wereld van Trappen

Trappen. Ze zijn zo gewoon en toch zo fotogeniek. Iedereen heeft wel een trap in huis. Ook op andere plaatsen 

zijn heel vaak trappen te vinden. Natuurlijk is niet elke trap even fotogeniek. Maar toch is het ook een kwestie 

van kijken. Hoe beter je kijkt, hoe meer je ziet! En soms moet je zaken plannen, als je een bepaalde lichtval 

wilt vangen, die alleen op een vast tijdstip aanwezig is. Hoe dan ook, ook hier draait het weer om oefenen. 

Doen, doen en nog eens doen!

Modern Kubisme

Oude schildermeesters zijn voor fotografen vaak een bron van inspiratie. Denk bijvoorbeeld aan het 

'Rembrandt licht'. Een licht van boven, onder een hoek van 45 graden. Het verlicht een zijde van het gezicht 

van het model waarbij aan de schaduwzijde een heldere lichtplek valt op de wang en het oog. Mooi licht dat in 

de fotografie ook vaak wordt toegepast. Een schilderkunst die rond 1900 ontstond, is het Kubisme. De 

bekendste schilder van die tijd is Pablo Picasso. Zijn schilderij 'Les demoiselles d'Avignon' vormt het 

uitgangspunt van deze opdracht. Het schilderij toont vijf prostituees die de kijker aanstaren. Opvallend is dat 

deze dames er weinig aantrekkelijk uitzien en nogal vreemde lichamen hebben. Een vervreemding die 

ontstond door vanuit verschillende standpunten te schilderen en dit te combineren in één schilderij. 

Opdracht: 

Met Photoshop ga je dit nabootsen en een moderne kubistische beeldmontage maken. Voor een beeldmontage 

gebruik je normaal verschillende foto's. Deze keer maak je de montage uit één foto. Maak een mooi portret van 

een of meerdere personen en knip deze foto in meerdere losse plaatjes. Er zijn geen regels maar blijf wel 

steeds nadenken over het eindresultaat dat je voor ogen hebt. Voor elk los plaatje maak je een aparte laag. 

Schuif met deze losse plaatjes en voeg de lagen daarna samen tot één nieuwe laag. 

Met water en olie kun je mooie creatieve, abstracte foto's krijgen. 

Op de doe-avond gaan we hier mee aan de slag en proberen dat uit.

Voor de avond heb je de volgende zaken nodig:

- Glazen ovenschaal met handvaten of een andere glazen bak

- Iets waardoor je de schaal boven de grond kunt plaatsen (boeken of 2 stoelen)

- Water

- Olie (olijfolie, zonnebloemolie)

- Gekleurd papier, mooi cadeaupapier of andere leuke felgekleurde items

- Lamp

- Bij voorkeur een macrolens, of een andere lens die dichtbij kan scherpstellen
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De perfecte Selfie 

Bespreken foto's die jou 

inspireert

Jaaropdracht - Serie van 

5 foto's

Facebook opdracht: 

"Het geheime 

onderwerp" 

Het "geheim" onderwerp

Voor dit jaar weer een verrassing. Je mag hem tot de volgende clubavond bij je houden. Dan moet het weer 

doorgegeven worden. Zo kan iedereen aan de beurt komen. In het zakje zitten voorwerpen waarvan je er 

minstens één moet gebruiken in de foto. Meer of alle voorwerpen mag uiteraard ook. Hoe je de voorwerpen in 

de foto gebruikt mag je zelf bepalen.

Jaaropdracht - Serie van 5 foto's

De bedoeling is om een samenhangende serie van 5 foto's te maken. De foto's zijn met elkaar verbonden door 

een zelfgekozen thema bijvoorbeeld uit de keuzelijst, zie onderstaande lijst. Het onderwerp of onderwerpen 

mag je zelf bepalen als het maar een samenhangende serie wordt zoals je dat ook voor een expositie zou doen. 

Aan het eind van het clubjaar op 8 mei 2018 is de presentatie van de fotoserie. Je kunt een proefserie of een 

deel op de club tonen om tips te krijgen om de serie te verbeteren.

Tijd                         Schoonheid                             Verleden

Humor                    Zuiverheid                               Groepswerk

Kracht                    Snelheid                                  Communicatie

Veiligheid                Begin                                      Vrede

Tegenslag               Geluk                                      Vernietiging

Energie                   Tegenovergestelde                   Vrijheid

Vaardigheid           Spiritualiteit                               Dromen

Individualiteit         Afzondering                               Succes

De perfecte selfie

Selfie is hét woord geworden van 2013. Een selfie is een zelfportret. Meestal een foto die is gemaakt met een 

smartphone en die verspreid wordt via social media. Eigenlijk zijn het snapshots, snel genomen foto's. Vaak 

slecht belicht en van dichtbij genomen wat een raar beeld oplevert. Dat kan natuurlijk veel beter. 

Opdracht: 

Maak verschillende zelfportretten. Gebruik geen smartphone maar je fotocamera, statief en zelfontspanner! 

In navolging van onze cursus Fotobespreking, gaan we met zijn alleen de foto's bespreken die een ieder 

inspireert.

Kies voor je zelf 1 foto uit, waar jij een goed gevoel bij hebt. Foto mag maximaal 2 jaar oud zijn.

Per fotograaf 1 foto.

Deze foto zal besproken worden op de avond.


