
Foto opdrachten 2021-2022
MPA 1 /  Foto opdracht Trucage:
Een trucage foto waarbij jij op precies de juiste plek staat.
Verder is het standpunt van de fotograaf belangrijk om de foto te laten slagen.
Je kan iets vreemds in je hand houden of je zit of ligt ergens dat vervreemdend lijkt.

MPA 2 / Foto opdracht Different Places
Opdracht is om 1 object op verschillende plekken te fotograferen.
Ga op onderzoek uit en plaats je voorwerp in een leuke situatie. Gebruik attributen en
ensceneer leuke onverwachte situaties.

MPA 3 / Foto opdracht Doorkijkje
Een doorkijkje is volgens de definitie 'wat je vanaf een afstand door een opening kan
zien'. Maak een creatieve foto van een doorkijkje en verzin een bijpassende titel.
Ga niet voor de meest voor de hand liggende oplossing maar ben creatief met je
doorkijkje en het onderwerp.

MPA 4 / Foto opdracht Schaduw
In deze opdracht is schaduw het belangrijkste onderdeel van de foto. Een foto met de
schaduw van jezelf dus een selfie! Gebruik attributen en denk aan de plaatsing van de
camera en jezelf. Je wil de camera vaak niet op de schaduw hebben.

KUNST 4 VMBO / Fotografie Alfabet
Bedenk een titel, een woord of korte zin die te maken heeft met het thema van je
eindexamen NATUUR. Beeld de tekst uit in foto’s en maak een mooie compositie van
het geheel.
Bewerk de foto’s zodat ze bij elkaar horen en maak er een eenheid van.

KUNST 4 Fotografie Product fotografie
Maak van 1 voorwerp en ga van een Packshot foto (tegen een witte achtergrond) via
een Productshot (waarbij je gebruik maakt van rekwisieten) naar een Stilleven foto
waarbij je onderwerp een creatieve rol speelt.





KUNST 5 / 24 uur met..
Een fotoserie over jou en de huidige situatie met online les. Een serie die laat zien wat
je bezighoudt en hoe bijvoorbeeld je dag er nu uit ziet. Alle foto’s hebben met jou te
maken. De fotoserie bestaat uit 24 foto’s en krijgen een logische volgorde.  De
bedoeling is dat de toeschouwer begrijpt waar je verhaal over gaat.


