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Thema: minimalistische 

Vaak staat er te veel op een foto, waardoor de aandacht van het 
onderwerp wordt geleid. Dat gaat dikwijls ten koste van het geheel en dat 
is jammer. Ditmaal maken we een foto waar zo weinig mogelijk op staat 
en toch boeit. Ook de kleur laten we weg. Met andere woorden, het gaat 
hier om een zwart-wit foto. Op de clubavond willen we ook de technische 
gegevens horen.

2 Zwart-wit
Technische 
gegevens 

meenemen

Plenaire 
bespreking 

DATUM



07 december 
2022

Thema: ICM fotografie.   ( Intentional Camera Movement

ICM fotografie is eigenlijk geen thema, maar een techniek. Elk onderwerp 
of gene is dus mogelijk . Het thema is dus vrij.

Zo maak je stap voor stap een ICM -foto

1- Zet de beeldstabilisatie van de camera of lens uit
2- kies een sluitertijd om mee te beginnen ( 1 sec of meer)
3- verlaag de ~ISO en verklein het diafragma ( hoog F- getal)
4- maak een test foto zonder de camera te bewegen
5- bekijk het resultaat en controleer de belichting
6- pas eventueel de instellingen aan
7- experimenteer met de beweging!

Kijk even op de onderstaande links voor filmpjes over ICM.

https://www.natuurfotografie.nl/wat-is-icm/

https://www.cameranu.nl/nl/advies/inspiratie/intentional-camera-
movement

https://www.youtube.com/watch?
v=9FetN4Osn60&ab_channel=LoulouBeavers
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4 januari 
2023

Thema: Vrij

Geen verdere toelichting
2

Kleur
Zwart-wit Geen Plenair

Bespreking

1 februari

THEMA:  AMBACHT IN UITVOERING

In de meeste definities wordt het woord ambacht omschreven als 
handwerk of werkzaamheden waarbij een product wordt vervaardigd door 
een ambachtsman. Bij ambacht staan de vaardigheden van de 
ambachtsman centraal. Ambacht is het geheel aan vaardigheden dat 
wordt aangeleerd om een bepaald beroep uit te kunnen oefenen. In het 
verre verleden leerde men een ambacht bij een gildemeester. 

Maak een foto van een ambachtsman/vrouw die zijn/haar beroep aan het 
uitoefenen is.
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1 maart

THEMA: UIT BALANS

De wereld raakt uit balans.In het Westen hebben we lange tijd te maken 
gehad met groei van welvaart, gezondheidszorg en welzijn. Een stabiele 
periode. Maar de wereld lijkt uit balans te raken. Er zijn veel 
maatschappelijke, sociale,politieke,economische en geopolitieke 
bedreigingen en ook het milieu staat zwaar onder druk. Dat leidt tot 
onzekerheid en die onzekerheid brengt mensen uit balans. Het uit balans 
zijn /raken kan op veel manieren fotografisch verbeeld worden. Heel 
concreet, maar juist ook abstract of in metaforen.

2
Kleur

Zwart-wit

Vrij,
Hierbij is alles 
mogelijk. Het 
beeld mag op 

zijn kop of 
scheef staan. 
Het mogen 2 
beelden in 

een tweeluik 
zijn of een 
collage.

Plenair
Bespreking

5 april

THEMA; KLEURRIJK LANDSCHAP MET MENS OF DIER

Een  landschap met tenminste 1 levend wezen erin.
Een man, vrouw, kind, of dieren  groot,klein. Maakt niet uit als het 
landschap maar kleurrijk is. 

2 Kleur

Alles is 
mogelijk, 

laat je 
fantasie 
gaan.

Plenair
Bespreking

3 mei
THEMA:VRIJ

Geen verdere toelichting.
2 Kleur

Zwart-wit Geen Plenair
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