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Maak een fotoserie met 1 lens
26 April 2022

• Kies 1 objectief (Liefst prime of groothoek).

• Zorg dat als je geen prime-lens gebruikt de lens op hetzelfde 
brandpunt is ingesteld (Bijvoorbeeld een 16-35 bij elke foto op 
16mm instellen).

• Maak een serie van 3 tot 5 verschillende foto’s.

• Zorg ervoor dat elke foto op een andere locatie en/of tijdstip wordt 
gemaakt en van verschillende objecten..

• Het is belangrijk dat alle foto’s interessant blijven om naar te kijken.

• Doel:
• De beperking in lenskeuze zorgt ervoor dat je creatiever wordt.

• Je beter moet kijken hoe je de foto gaat maken (compositie, diepte enz.)



De verschillende brandpuntsafstanden



Foto met humor d.m.v. optische illusie
28 Juni 2022

• Maak een (humoristische) foto door gebruik te maken van optische 
illusie.

• Probeer ervoor te zorgen dat de kijker 2 keer moet kijken om te zien 
wat de realiteit is.

• Probeer een lach te creëren bij degene die de foto bekijkt.

• Zoek naar composities waardoor de realiteit wordt verlegd.



Voorbeeld foto’s met optische illusie 
(zonder bewerkingen)



Voorbeeld foto’s met optische illusie 
(met bewerkingen)



Rookpatronen
5 Juli 2022

• Maak foto’s van rookpatronen.

• Zorg ervoor dat de rook goed zichtbaar en scherp wordt 
vastgelegd.

• Voor de leden die verder willen gaan kunnen rookpatronen gaan 
combineren met andere objecten / foto’s.

• Je kunt rook ook gaan uitlichten met flitsers voorzien van 
kleurengels.

• Bewerkingen met Photoshop o.i.d. mag uiteraard ook, zolang de 
rook maar gefotografeerd is.

• Voor de geïnteresseerde heb ik een presentatie hierover.



Rookpatronen voorbeelden



De kunst van de lichtstraalbreking
11 Oktober 2022

• Licht wordt gebroken wanneer het door water gaat en de objecten 
achter glazen gevuld met water zien er misvormd uit.

• Probeer de vervorming die door lichtstraalbreking wordt 
veroorzaakt op een creatieve manier vast te leggen.

• Gebruik hiervoor glazen, doorzichtige vloeistof (water) en diverse 
objecten om hiermee een pakkend plaatje te maken.

• Bewerkingen met Photoshop o.i.d. mag uiteraard ook, zolang de 
lichtstraalbreking gefotografeerd en goed zichtbaar is.



Voorbeelden van lichtstraalbreking



FLOMIG

Ik heb geprobeerd om een aantal verschillende opdrachten voor te stellen waarbij denk ik 
iedereen wel minimaal 1 opdracht leuk vindt om te doen.
Daarnaast heb ik geprobeerd om de kosten zo laag mogelijk te houden zodat dit geen 
belemmering hoeft te zijn om mooie plaatje te gaan inleveren.

Zet je creatieve brein aan het werk en kom met verrassende plaatjes !!!


