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SAMENVATTING REPORTAGEFOTOGRAFIE

Voorbereiding

Inlezen in wat je gaat fotograferen

Bekijk foto’s van anderen

Bezoek locatie indien mogelijk

Maak een shootlist en schetsen

Weet hoe je foto’s gebruikt gaan worden

Definieer je opdracht

Papieren, bevoegdheden, verzekering

Contactgegevens en fixers

Apparatuur helemaal testen

In het veld

Invoelen wat er speelt, wat je kunt maken of niet

Anticipatie en timing

Weten waar het licht vandaan komt

Ensceneren waar nodig

Begin vóórdat de actie begint

Eindig na dat de actie is afgelopen

Camera van tevoren instellen

Autofocus en continue modus gebruiken

Informatie voor bijschriften verzamelen

Visuele variatie

Overzichtsshot

Mediumshot

Close-up

Abstractie of detail

Portret en menselijke kant

Interactie

Sequentie

De oorzaak

Gelaagde afbeeldingen

Sleutelmomenten

Point of view

Behind the scenes

Creatieve hoek

Afsluiter of samenvatting

Visuele samenhang

Zelfde thema

Zelfde persoon

Zelfde object of plaats

Zelfde stemming of sfeer

 Uitlichting

 Cameratechniek

 Kleurgebruik / kleurstelling

 Presentatie
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Soorten reportages

Documentaire

Beeldessay

Beeldverhaal

Documentaire

Fotograaf heeft geen mening over het onderwerp

Kan beschreven worden door algemene titels als:

“Alles wat je altijd wilde weten over...”

“Een dag in het leven van...”

“Aspecten van...”

“Scenes uit...”

Beeldessay

Fotograaf heeft een mening over het onderwerp

Grens tussen documentaire en essay soms vaag

Beeldverhaal

Sneeuwwitje: complicatie + oplossing = verhaal

Verhaaltechnieken

Natuurlijk narratief (trektocht, huwelijksdag, ziekte 

naar beterschap)

Dichtbij de oplossing

Kleine tussenoplossingen

Samendrukken van tijd (verschillende stadia, 

bestaande foto’s)

Kijker meetrekken in het lot van hoofdpersoon

Bronnen voor een reportage

Eigen ervaring

Eigen interesse

Actualiteit

Gesprekken met andere mensen

Opdracht

Rangorde van impact van foto’s

1. Combinaties van onderstaanden

2. Intiem

3. Emotioneel

4. Grafisch interessant

5. Informatief

Associated Press bijschrift

Eerste zin beschrijft wat de foto niet toont

(incl. datum en tijd indien nodig) 

Tweede zin geeft achtergrondinformatie

Anticipeer wat de kijker nodig heeft

Speculeer niet over iemands gedachten
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