
Documentaire fotografie (cursus)
is meer dan fotografie, het is een levenswijze, een eigen manier van
verdiepen in je onderwerp, waardoor het verhaal gaat leven door de
beelden die je maakt. We kennen allemaal die onderwerpen, die thema’s
die je boeien, waarover je een verhaal zou willen vertellen of waarover je
een mening hebt. Hoe leuk is het om dat verhaal nou eens niet op te
schrijven of te vertellen, maar in beelden te va�en? Wil je die uitdaging
aangaan?

Ik heb het afgelopen jaar materiaal verzameld uit twee lezingen over
documentaire fotografie en dat verwerkt tot een korte cursus.
Het liefste zou ik die cursus willen geven aan de fotografen van onze
afdeling, in een ruimte die daarvoor geschikt is maar, je voelt ‘em al
aankomen, Corona zorgt ervoor dat ik naar een andere manier van
overdracht moet zoeken. Dus doen we het anders.

Cursusdata
Op 10 en 24 maart, 7 en 21 april en op 12 mei ben je
welkom voor een serie interac�eve ZOOM-bijeenkomsten.
Het zijn bijeenkomsten (19.30u-21.30u) waarin ik,
in de vorm van een lezing, de achtergronden van de
documentairefotografie zal behandelen en daarnaast je
ook zal prikkelen om zelf aan het werk te gaan.

De cursus beantwoordt drie vragen:
- Wat is het? (begripsbepaling)
- Waar komt het vandaan? (geschiedenis)
- Hoe kom je tot een product? (aan het werk)

Bij het beantwoorden van de derde vraag ga je ac�ef de
straat op en verdiep je je in het onderwerp van jouw keuze.
We zullen de beelden die we geschoten hebben met elkaar
delen en bespreken.
Elke bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur en kent zowel een
luister/kijk fase als een doe mee-, stel vragen- en laat zien
moment. We doen het dus ook vooral samen.

Deelname en opgave
Je hoe� voor de cursus geen ervaren fotograaf te zijn. Iedereen mag
aanschuiven en meedoen, maar om de bijeenkomsten enigszins
gestructureerd te laten verlopen, is er plaats voor maximaal 8 deelnemers.
Stuur voor zaterdag 6 maart een email naar: contact1@xs4all.nl

Je ontvangt datzelfde weekend een beves�ging van je deelname.
Als lid van de fotobond betaal je geen inschrij�osten.

Ton Constandse


