Fotografie workshop

‘This is my life’
Sprekende beelden vertellen jou verhaal

De kracht van beeldend werken
In mijn ervaring als workshopbegeleider fotografie (o.a ISH Amsterdam en
Islamitische Universiteit Rotterdam), heb ik ervaren dat veel jongeren zich
gemakkelijker uiten wanneer ze vertellen vanuit beelden.
Door jongeren hún leven te laten fotograferen, laten ze zien wat ze bezig houdt,
waarmee ze worstelen, waar ze trots op zijn. Deze foto's zijn een belangrijke ingang
om het gesprek aan te gaan en van daaruit samen te onderzoeken wat hun verhaal is
achter die beelden.

Doel van de workshop fotografie
Het doel van de workshop fotografie 'This is my life', is dat jongeren door het maken
van een fotoserie hun kijk op wereld laten zien. Met deze beelden vertellen zij hun
verhaal waarbij hun identiteit, 'wie ben ik en hoe wil ik gezien worden', centraal staat.
Ze leren niet alleen naar zich zelf te kijken maar ook naar hun klasgenoten. Zo
ontstaat er een interessante uitwisseling tussen leerlingen waarbij er meer onderlinge
begrip ontstaat. Door fotografie leren ze elkaar op een andere manier kennen.

Opbouw workshop
1e les: we beginnen samen verschillende foto’s te bekijken, 'wat zegt deze foto?', wat
zie je, wat denk je en wat vertelt deze foto volgens jou? Deze vragen gaan we
proberen te beantwoorden door goed naar de foto te kijken. Vervolgens bespreken we
welk thema de jongeren willen gaan fotograferen. Aan de hand van een paar
eenvoudige tips en trucs leg ik uit op welke manieren ze een goede foto kunnen
maken. En dan gaan ze op pad met de camera/mobiel/ipad en leggen zo op
verschillende manieren hun thema vast.
2e les: een aantal leerlingen vertelt hoe ze de foto opdracht hebben ingevuld. Welke
uitdagingen kwamen zij tegen bij het maken van de foto’s? Vervolgens maken de
leerlingen zelf een selectie van 3 tot 5 foto’s waar ze tevreden over zijn. We

onderzoeken welke foto’s er nog missen om het beeldverhaal compleet te maken.
De 3e en laatste les: de leerlingen maken een definitieve keus met welke 3 tot 5
foto’s zij hun verhaal willen vertellen aan de rest van de groep. Zo leren ze niet alleen
naar zich zelf te kijken maar ook naar hun klasgenoten. Er ontstaat zo een
interessante uitwisseling tussen leerlingen waarbij er meer onderling begrip voor
elkaar komt. Door hun fotoverhaal leren ze elkaar op een andere manier kennen.

Zijn we nog in beeld???
Het traject kan worden afgesloten met een gezamenlijke foto-expositie. Zo ontstaat er
een mooi overzicht van hoe jongeren hun leven zien/beleven en bereiken ze met hun
verhaal klasgenoten, docenten en ouders. De foto's kunnen ook op de website van de
school geplaatst worden.

Culturele en kunstzinnige vorming
De fotografie workshop 'This is my life' past in het CKV programma maar kan
natuurlijk ook buiten deze lessen gegeven worden. Leerlingen leren een aantal sociale
en communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen door over zich zelf na te
denken, hoe wil ik me laten zien? De leerlingen besteden zo expliciet aandacht aan
hun identiteit en interesses. Op deze manier komen de jongeren niet alleen in
aanraking met de beeldende kunst, maar wordt hun werk hiermee zelf ook een
onderdeel van de beeldende kunst.

Workshop op maat
De fotografie workshop wordt samen met de docent voorbesproken en op maat
samengesteld. Dit kan zijn aan de hand van een thema of een bestaand schoolproject.
Afhankelijk van de wensen van de school, duurt de fotografie workshop minimaal 3
dagdelen van 2 lesuren. Het is de bedoeling dat de docent tijdens de workshop
aanwezig is en waar mogelijk ondersteunt.

Materiaal
De leerlingen kunnen een camera van thuis meenemen, hun telefoon gebruiken of er
kan een camera worden gehuurd. Tijdens de tweede en derde les is het handig als we

gebruik kunnen maken van computers en een kleuren printer. Wanneer de school een
expositie wil samenstellen zal ik zorgen voor een A3 printer.

Prijs
De fotografie workshop wordt gegeven in 3 dagdelen van 2 lesuren (90 min) en kost
inclusief voorbereiding en reiskosten € 350,-. Dit bedrag is exclusief printpapier en
inkt.
Over mijzelf
Mijn naam is Niranyana Jayamary, ik ben geboren in Sri Lanka en opgegroeid in
Nederland. In 2012 heb ik de opleiding van coach afgerond bij het Europees Instituut
(De Baak). Mijn werk als coach is gebaseerd op het op een speelse en dynamische
manier benaderen van situaties. Daarnaast werk ik al ruim 12 jaar als fotografe en
workshopbegeleider fotografie. In mijn autonome fotoprojecten staan de mens en
maatschappelijke thema's centraal.
Informatie
Wilt u meer informatie over de fotografie workshop voor uw school. Voor een
vrijblijvende kennismaking bel 06 - 249 420 69 of stuur een e-mail naar
info@niranyana-fotografie.nl

