
FOTOGRAFIE BASIS
Jelmer de Haas



LES 1

Programma
• Voorstellen

• Overzicht cursus

• Buitenmiddag

• Beeldbewerking

• Eindopdracht essay

• Opdracht meegenomen foto’s

• Portret

• Hands - on

• Opdracht portret volgende keer



EVEN VOORSTELLEN
Portret
Concert
Reportage

Fotografie in opdracht voor zakelijke 
klanten, maatschappelijke organisaties 
en (muziek)tijdschriften.



EVEN VOORSTELLEN

•Wie ben je 

•Wat doe je

•Welke ervaring met fotografie

•Wat verwacht je van de cursus

• ...



FOTOGRAFIE BASIS

Programma:

Les 1: Voorstellen / planning / portret / opdracht

Les 2 De Camera: verschillende typen / onderdelen / werking

Les 3 Objectief (lens): brandpunt / diafragma /  scherpstellen

Les 4 Licht: licht meten / belichten / belichtingscompensatie

keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/2%20DeCamera.key
keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/2%20DeCamera.key
keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/3%20Objectief_Scherpte.key
keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/3%20Objectief_Scherpte.key
keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/4%20Licht%20meten%20en%20Belichting.key
keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/4%20Licht%20meten%20en%20Belichting.key


FOTOGRAFIE BASIS

Programma (vervolg):

Les 5 Kleur : Lichtbronnen / witbalans / beeldverwerking / RAW

Les 6 Compositie: regels / hulpmiddelen

Les 7: Buitenprogramma: straatfotografie

Les 8 Foto-essay: reportage & documentair / eindopdracht 

keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/5%20kleur_en_bestandsformaat.key
keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/5%20kleur_en_bestandsformaat.key
keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/6%20Compositie.key
keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/6%20Compositie.key
keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/9%20Straatfotografie/straatfotografie.key
keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/9%20Straatfotografie/straatfotografie.key
keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/7%20Beeldbewerking.key
keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/7%20Beeldbewerking.key


FOTOGRAFIE BASIS

Programma (vervolg):

Les 9 Beeldbewerking Lightroom, Laptop mee!

Les 10 Flitsen: waarom en hoe

Les 11:Bespreken voortgang eindopdrachten / vragen

Les 12: Presentaties eindopdracht

keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/8%20Essay.key
keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/8%20Essay.key
keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/10%20Flitsen.key
keynote:/Users/jelmer/Documents/Fotografie/04%20Cursus/Parnassos/Lessen/10%20Flitsen.key


PLANNING
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PLANNING

Buitenmiddag 
Op zaterdagmiddag 23 maart (13-15u & 15-17u)

Beeldbewerking 
Beeldbewerking met Lightroom op 4 april, neem deze 
dag een laptop mee. 

Eindopdracht



PLANNING

Buitenmiddag 
Op zaterdagmiddag 23 maart (13-15u & 15-17u)

Beeldbewerking 
Beeldbewerking met Lightroom op 4 april, neem deze 
dag een laptop mee. 

Eindopdracht
De eindopdracht van de cursus is het maken van een 
fotoserie (reportage) over zelfgekozen onderwerp. 
Denk alvast na over een onderwerp dat je zou willen 
fotograferen. De laatste les is op donderdag 25 april.



MEENEMEN

Wat heb je elke week nodig?

• Foto’s voor de opdracht geprint

• Camera (incl batterij en geheugenkaartje)

• DSLR (Spiegelreflex) óf

• MILC (m3/4, NEX, NX, Q, 1, etc.)

• Handleiding van je camera!

• Laptop tijdens de les beeldbewerken

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_single-lens_reflex
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_single-lens_reflex
http://en.wikipedia.org/wiki/Mirrorless_interchangeable-lens_camera
http://en.wikipedia.org/wiki/Mirrorless_interchangeable-lens_camera


OPDRACHT

Bespreken van de meegenomen foto’s



PORTRET
Een portret is een (fotografische) weergave van één 
of meerdere personen. 

Onderwerp is zich er (meestal) bewust van dat de 
foto gemaakt wordt.

Een portret kan iemand in een (persoonlijke) 
omgeving plaatsen of juist alleen (een deel van) het 
gezicht laten zien.

Miles Davis - Anton CorbijnQueen Elizabeth - Annie Leibovitz



PORTRET

"The portrait is a form of biography. 

Its purpose is to inform now and to record for history."

Arnold Newman













































































































PORTRET
Let op:

Scherptediepte - door onscherpte de aandacht naar 
het gezicht (ogen) leiden

Wilfried de Jong - Stephan Vanfleteren



PORTRET
Let op:

Achtergrond / omgeving - Interessant, maar geen 
afleidende vormen of kleuren

Denton A. Cooley - Robert Seale



PORTRET
Let op:

Licht - Welke lichtbronnen kan je gebruiken, hoe valt 
het licht op het gezicht en in de ogen.

Ray Lamontagne - Danny Clinch



PORTRET
Let op:

Onderwerp - zorg dat je onderwerp zich op zijn/haar 
gemakt voelt. Voorkom afleiding door andere personen. 

Richt je eigen aandacht meer op je onderwerp dan op je 
camera en de instellingen daarvan.



OPDRACHT



PORTRET
Opdracht: 

Maak in tweetallen portretten van elkaar. 

Kies een neutrale, niet afleidende achtergrond en let op 
het licht dat op het gezicht (ogen) valt.

Zorg dat je minimaal één goed portret van elkaar hebt.

Instellingen: Gebruik de portretinstelling van je camera

Tijd: 10 minuten



THUISOPDRACHT



THUISOPDRACHT
Drie portretten

De opdracht voor de volgende les is om drie 
portretten te maken die duidelijk van elkaar verschillen.

Zie handout/pdf voor volledige uitleg

Mailen van portret uit de les

Stuur het beste portret van je cursusgenoot per e-mail 
naar foto@jelmerdehaas.com.  

Vermeld hierbij ook de naam van je cursusgenoot!

mailto:foto@jelmerdehaas.com
mailto:foto@jelmerdehaas.com


INSPIRATIE
Inspiratie:

Street portrait: http://www.youtube.com/watch?v=UQHJcmpoAvM

100 portretten: http://www.designerterminal.com/inspiration/photography/portrait-
photography-gallery-inspiration.html

Brain Smith

Fotografen: Richard Avedon, Annie Leibovitz, Arnold Newman, Stephan  Vanfleteren, 
Koos Breukel, Erwin Olaf, Eve Arnold ...

http://www.youtube.com/watch?v=UQHJcmpoAvM
http://www.youtube.com/watch?v=UQHJcmpoAvM
http://www.designerterminal.com/inspiration/photography/portrait-photography-gallery-inspiration.html
http://www.designerterminal.com/inspiration/photography/portrait-photography-gallery-inspiration.html
http://www.designerterminal.com/inspiration/photography/portrait-photography-gallery-inspiration.html
http://www.designerterminal.com/inspiration/photography/portrait-photography-gallery-inspiration.html
http://briansmith.com/photography/
http://briansmith.com/photography/

