
Tweede les:
• licht

(oefenen)
• de foto

(bedenken)

Thuis ‘de’ foto maken!



Deel 1: Licht

 ‘Foto’ betekent LICHT

 ‘Grafie’ betekent SCHRIJVEN

‘Fotografie’ = Schrijven met licht

Zonder licht geen foto

Zonder licht geen schaduw



Waar komt het licht vandaan?

• direct van de zon

• indirect van de zon (een reflectie)

• van kunstlicht
 lamp

 kaars

 flitslicht



zonlicht kan ‘warm’ of ‘koud’ zijn

Koud licht: blauw Warm licht: rood



Maanlicht reflecteert in het water

Dubbele reflectie:
Zonlicht reflecteert op de maan. 
Maanlicht reflecteert in het water



Kunstlicht

lamplicht kaarslicht flitslicht



Bezoek aan studio 

We gaan even op bezoek bij een (kleine) fotostudio.



Waar komt het licht vandaan?

Tegenlicht
maakt het
onderwerp

donker



meelicht

meelicht
geeft

vlak licht



strijklicht (zijlicht)

Zijlicht geeft
relief

(licht/donker)



Opdracht

• Maak een paar foto’s
o met tegenlicht
o met meelicht
o met zijlicht



en nu DE foto (1)

Lees les 4 Foto op de website www.fotogein.nl/fotoles
Daar staat een samenvatting van les 1, 2 en 3

Ook hoe je door steeds hetzelfde te fotograferen een 
betere foto gaat krijgen.

Maar onze lessen zijn ook in het thema ‘75 jaar 
vrijheid’

http://www.fotogein.nl/fotoles


en nu DE foto (2)

• Hoe kun je een foto maken van ‘vrijheid’?

• Wie heeft een idee?

• Een foto van schaduw is dat ook een foto van 
licht?

• Een foto van ‘onvrijheid’ is dat ook een foto van 
vrijheid?



en nu DE foto (3)

• Denk na over een onderwerp (vrijheid??)

• kies detail of overzicht (dichtbij, ver weg)

• kies standpunt (hoog, midden, laag)

• kijk hoe het licht is (tegen-, mee-, strijklicht)



Thuis DE foto maken

• Oefen met het licht
• Denk na over een onderwerp ‘vrijheid’
• Als het lukt: maak een foto!

• volgende keer (12 maart): bekijken we de foto’s
• Daarna: nog even tijd om ‘vrijheid’ foto’s te maken.


