
Anders Kijken - de Volgende Verdieping

INLEIDING 
Dag fijne fotograaf, welkom bij deze nieuwe Anders Kijken cursus!


Anders dan bij andere cursussen die zich met één aspect van fotografie bezig houden gaan we de 
komende drie maanden met van alles tegelijk aan de slag. 


Belangrijke elementen van de fotografie als compositie, licht, kleur, techniek komen allemaal aan 
bod. Maar we gaan ook je oog trainen en naar beroemde fotografen kijken. 


We gaan de komende periode kijken, onderzoeken, leren, spelen - en natuurlijk maken.


Het materiaal waarmee je aan de slag gaat is het resultaat van meer dan tien jaar kijken, 
fotograferen, leren, ontdekken en lesgeven. Het is mijn eigen droomcursus, de cursus die ik 
had willen volgen toen ik zelf met fotograferen begon. 


Wat kun je verwachten de komende tijd?  

Geen droge techniek maar al fotograferend 
ontdekken wat je niet beheerst - en dat dan 
leren. 


Je oog trainen door anders te kijken - naar de 
wereld, maar ook naar bestaand beeld. 


Inspirerende oefeningen doen die je creativiteit 
vergroten.


Kijken naar je eigen proces en leren van wat 
lastig is of niet lukt. 


Dit handboek is daarbij je leidraad - en geeft je iets tastbaars om ook na de cursus in terug te 
kijken. 


Je kunt het digitaal bekijken, maar ik raad je aan het te printen en in een map te doen. Samen met 
je foto logboek aantekeningen, beelden die je inspireren en afdrukken van de foto’s die je maakt. 
Dan heb je aan het eind van deze drie maanden een prachtig document van je fotografische 
ontdekkingen en groei. 


Hoe zorg je dat je het meeste uit deze cursus haalt?  

1. probeer minstens elke week iets te maken; 

2. durf te experimenteren en onderzoeken;

3. wees ambitieus maar maak het niet zo groot dat je niets meer doet of durft;

4. zorg dat je enorm veel pret hebt - geniet van het kijken, leren en maken. 


Ik wens je een frisse blik, en enorm veel plezier!


Else
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FOTO LOGBOEK / JOURNAL 
Om nog meer uit deze cursus te halen 
raad ik je aan een fotografisch logboek 
of journal bij te houden. 


Dat kun je doen in een notitieboek, 
maar ook op losse bladen die je - 
bijvoorbeeld bij de printout van deze 
cursus - in een map doet. 


Het voordeel van zo’n logboek is dat 
je heel goed inzicht krijgt in je 
vooruitgang - en wat je lastig vindt.  

Bovendien kun je er inspirerende 
beelden de je uit kranten of 
tijdschriften scheurt/knipt bijvoegen - 
net als afdrukken van je foto’s. 


Als je dat laatste van plan bent kun je het beste kiezen voor een losbladig systeem of een 
notitieblok met een ruime ringband, zodat je voldoende ruimte hebt om dingen in te plakken.  

Wat schrijf je in je logboek? 

Bijvoorbeeld:


- wat de weersomstandigheden waren;

- wat voor licht je tot je beschikking had;

- welke camera en lens/lenzen je gebruikte;

- schema’s/tekeningen van je opstellingen;

- wat je probeerde te doen en hoe dat uitpakte;

- wat je hebt geleerd.


Maar ook:


- dingen die je gedurende de dag/week opvallen;

- ideeën voor foto’s, projecten, series die je tijdens deze cursus invallen;

- fotografen of andere kunstenaars die je ontdekt en die je inspireren;

- observaties over exposities die je bezoekt; 

- geschikte locaties die je spot tijdens je omzwervingen.


Je logboek is een gebruiksvoorwerp.  

Het hoeft geen geniale gedachten of schitterende creaties te bevatten: het is een werkboek. 
Gebruik het vooral ook zo - schrijf/kras/plak er alles in dat je tegenkomt, ziet, ontdekt en dat je 
aan het denken zet. 


Op de volgende pagina zie je een voorbeeld van een logboek pagina. 
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FOTO LOGBOEK / JOURNAL - VOORBEELD 
Datum: 

Locatie: 

Weer: 

Licht: 

Gebruikte apparatuur: 

Wat was ik van plan: 

Wat is daarvan terechtgekomen: 

Wat viel me op: 

Wat wil ik verder uitzoeken/onderzoeken: 

Wat heb ik geleerd: 

Overige observaties: 
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FACEBOOK GROEP EN FEEDBACK 
Bij deze groep hoort Facebook groep waarin je foto’s kunt delen, vragen kunt stellen en feedback 
kunt geven en ontvangen. 


Iedereen die aan deze cursus meedoet wil graag leren van de kritische blik van collega-
fotografen.  

Dat pakken we als volgt aan. 


Bij iedere opdracht die je deelt stel je een vraag en geef je, indien nodig, een korte 
toelichting.  

Bijvoorbeeld:


"Bij deze foto wilde ik graag de de pepers een 
menselijk aspect geven en de interactie met elkaar 
aan laten gaan. Daarom heb ik sterk ingezoomd. 
Vinden jullie dat dat is gelukt? Denk je dat een 
ander kader (strakker of juist ruimer) beter had 
gewerkt? Wat vind je van de richting van de 
steeltjes?”  




“Ik vond het lastig om het raam goed in mijn compositie te plaatsen. 
Ben niet tevreden over het resultaat, heb het gevoel dat er meer in 
zat. Iemand ideeën/tips?”  

Anders dan je misschien uit eerdere cursussen gewend bent mag je in de groep ook 
beelden delen die je niet zelf hebt gemaakt, maar die relevant zijn bij voor de opdracht.  

Daarvoor is er een speciale thread. Plaats deze foto’s dus niet los maar onder de speciale post die 
ik bij elke opdracht daarvoor aanmaak. Hierbij hoef je geen toelichting te geven of vraag te stellen 
(het mag uiteraard wel).  

Last but not least: we spelen ook bij elke opdracht fototikkertje. Daarbij mag je, net als bij de 
inspiratiethread van hierboven, losse foto’s delen - dit keer zonder toelichting.


Heb je vragen over het geven/ontvangen van feedback of andere Facebook zaken? Stel ze dan 
vooral!


Copyright © 2018, Else Kramer Photography - jatten van andermans teksten en materiaal = bad karma



Anders Kijken - de Volgende Verdieping

LESSEN, OPDRACHTEN, ONLINE SESSIES, 
FEEDBACKFILMPJES en EXPOSITIE tips 
Lessen en opdrachten 

De tweewekelijkse lessen bestaan uit de volgende onderdelen:


1. Theorie 
2. Inspiratie 
3. Kijken 
4. Maken 
5. Spelen 

In het theorie deel leg ik uit waarmee we aan de slag gaan (bijvoorbeeld kader), en wat je daarover 
moet weten. 


Bij inspiratie kijken we hoe beroemde fotografen met dit onderwerp omgaan. 


Het kijken deel geeft je Anders Kijken opdrachten die je helpen het onderwerp beter te gaan zien 
en begrijpen. 


De foto-opdrachten vind je bij maken. Elke twee weken zijn er een technische, creatieve en 
verdiepende opdracht.  

Hoeveel opdrachten je maakt is helemaal aan jou - maar probeer er in ieder geval elke week één te 
doen en te delen.  

En last but not least: we gaan ook spelen. Je mag drie maanden lang meedoen aan fototikkertje - 
hoe dat werkt lees je elke twee weken in de betreffende les. 


Online sessies 

Elke twee weken hebben we een online sessie waarin ik al je vragen beantwoord. Je kunt ze van 
tevoren insturen als je er niet bij kunt zijn - en uiteraard wordt de sessie opgenomen zodat je ‘m 
later kunt terugkijken. 


Feedbackfilmpjes 

Aan het eind van elke maand kun je een foto insturen voor uitgebreide feedback. Die zie je terug 
in een speciaal filmpje. De deadline voor het insturen van je foto’s vind je terug in de 
opdrachtmail. 


Expositietips 

Ik bezoek regelmatig tentoonstellingen - niet alleen omdat het leuk en inspirerend is, maar ook 
omdat ik er heel veel van leer. Elke maand ontvang je van mij een expositieverslag van een 
tentoonstelling die ik heb bezocht, inclusief inzichten en tips om anders te kijken als je zelf in het 
museum of een galerie rondloopt. 


Bezoek jij tijdens de cursus zelf een inspirerende tentoonstelling? Deel dat dan vooral in de 
Facebook groep!
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FOTOGRAFIETECHNIEK 



Bij deze cursus komen technische aspecten van 
de fotografie ook aan bod. 


We bekijken die naar aanleiding van de 
opdrachten en de foto’s die je maakt. 


Hoe werkt dat?  

Je zult tijdens je fotografische ontwikkeling 
regelmatig tegen barrières op lopen. 


Soms zijn die creatief - maar soms ook 
technisch. 


Je maakt een foto en die ziet er totaal niet uit 
zoals je in gedachten had.  

Dan is het meestal tijd om meer te leren over 
techniek. 


Wellicht word je beperkt door je 
brandpuntsafstand, je diafragmakeuze, je 
sluitertijd. 


Misschien is de hoek van het invallend licht 
ongunstig. Had je beter kunnen flitsen. Was juist 
hier een statief een slimme keus geweest. 


Of had je veel dichter op je onderwerp moeten 
fotograferen. 


Bij de opdrachten zal ik waar nodig technische tips geven. 


Al je overige technische vragen kun je in de Facebook groep kwijt. 


Merk je dat iets niet werkt in de praktijk? Vraag om hulp!  

Op die manier blijft de techniek die je leert ook veel beter hangen dan als je het zonder enige 
aanleiding uit een boek leert. 
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