
Fotobond		Regio	Noord-West	(Noord-Holland,	Kennemerland	en	Amsterdam)	

Mentoraat	door	Chris	de	Bode	voor	leden	van	regio	Noord-West	

In	opdracht	van	de	besturen	van	de	afdelingen	Noord-Holland,	Kennemerland	en	
Amsterdam	van	de	Fotobond	hebben	we	Chris	de	Bode	bereid	gevonden	om	een	heel	
bijzonder	mentoraat	te	ontwikkelen	en	uit	te	voeren.		

THEMA:	Landelijke	stad	en	stedelijk	platteland.		

Fotobond	100	jaar:	wat	veranderde	er	in	Nederland	?	
Nederland	is	de	laatste	100	jaar	erg	veranderd	in	de	openbare	ruimte.		

Enerzijds	stedelijke	ontwikkeling,	maar	ook	verandert	het	platteland	grondig.	

Werk	aan	een	serie	die	aansluit	op	dit	thema.		

Een	bijzondere	uitdaging	:	wie	doet	mee?	

Voor iedereen bieden we een bijzonder en intensief traject hoe je als fotograaf ac5ef werkt aan 
een serie. Niet alleen ;  feedback en s5mulans van de andere cursisten en Chris Bode; een 
bijzondere manier om te leren en jezelf te leren kennen als fotograaf  

Het	mentoraat	is	ongeveer	een	half	jaar	:	maart	–	oktober	2022.	

Voorstel	MENTORAAT:	Landelijke	stad	en	stedelijk	platteland	2022:		

Hoe wordt jouw serie een echte weerslag van wie jij bent als fotograaf?  

Fotografen hebben zo hun eigen manier van werken. Soms losse en spontaan fotograferen, maar 
steeds vaker thema;sch en volgens een gedachte dat foto’s in een serie meer vertellen over het 
onderwerp en de fotograaf.  
  
De keuze van de beelden maakt achterliggende mo;even duidelijk. Een serie is een bewijs van de 
vaardigheden en inzichten van de fotograaf. De ervaring van de fotograaf is op veel manieren bepalend 
voor keuzes als je bezig bent met een onderwerp. 	

Programma	voor	leden	van	Regio	Noord-West	Fotobond			

Startbijeenkomst 20 maart 2022 Theater Heerhugowaard	

Bijeenkomst 1: PresentaAe Chris de Bode – Start Mentoraat 

- Verschillende vormen van werken aan de hand van dit thema.  
- Doelstellingen van het mentoraat  
- Verwach;ngspatronen en gebruik van diverse communica;evormen (virtueel en fysiek) 
-	Kennismakingsronde	tussen	deelnemende	fotografen		
-	Afspraken	omtrent	contact	en	feedback.	 

Hoe	meedoen	(alleen	voor	leden	aTkomstig	van	de	drie	afdelingen)	
- Cursisten kunnen zich aanmelden tot 15 maart, max. 2 groepen met ca. 8 deelnemers 
- Deelnemerslijst bekend maken op 20 maart 
- Mailcontact Chris i.v.m. vaststellen contactmomenten.  

Periode 20 maart – begin juli  



Leg je eigen ideeën vast en bespreek deze met  Chris.  
Organiseren van reac;es medecursisten en Feedback Chris en advies.  
Vervolgens evt. aanpassen van je opzet en invulling van het thema. 

Bijeenkomst 2 : medio april 2022 Eerste idee : uitwisselen 

Uitleg van idee/plan per kandidaat 10-minutenpresenta;es voor de groep, door iedere deelnemer.  
- Max 5 minuten Work in Progress tonen en bespreken  
- Max 5 minuten vragen stellen en beantwoorden  

Bijeenkomst	3	:	begin	juli	Work	in	progress		
Bespreken	vorderingen.		
Problemen	en	uitdagingen	
Veel	contact	en	feedback	van	medecursisten	en	Chris	

Periode Juli - begin september 
Deelnemers hebben op onderlinge basis klankbordcontacten.  Ini;a;ef ligt bij leden.  
Evt. is Chris beschikbaar via Zoom als de vorderingen tegenvallen bij een cursist.  
Ini;a;ef in dat geval ligt bij cursist.  
- Verder werken aan je project/thema.  
- Opleveren in selec;e van fotografie en geschikt voor presenta;e voor najaarbijeenkomst  

Bijeenkomst 4: begin september 
- Deelnemers werken aan hun project/porXolio en kiezen voor defini;eve presenta;evorm 
- Voorbereiden presenta;e voor ac;viteit bij Regiomanifesta;e in oktober. 
- Presenteren van ieders werk aan elkaar.  
- Voorlopig afgerond geheel en in de groep bespreken en feedback. Laatste adviezen, puntjes op de i.  

Finale bijeenkomst – Tijdens RegiomanifestaAe Noord-West in oktober 2022.  
- Tussen sept en oktober: faculta;ef contact met Chris (met mate)  
- Cursisten nodigen gasten uit voor Regiomanifesta;e om aanwezig te zijn bij de regiomanifesta;e.	
- Een onderdeel van de regiomanifesta;e in de vorm van een openbare presenta;e, max. 6 minuten 
per cursist 
- Presenta;e / Exposi;e In aanwezigheid fotografen en leden van de drie afdelingen, en gasten van 
deelnemers.  

Doel: Na deze sessie heeQ elke cursist een helder en samenhangend geheel getoond en 
enthousiasmerend verantwoord tegenover publiek. 

Kosten: 75 euro .   
Hiervoor krijg je begeleiding door Chris de Bode (vorm, frequenAe volgens afspraak)  
Aanbod: vijf  bijeenkomsten (fysiek en/of virtueel). 
De overige kosten zijn voor bestuur Regio Noord-West in het kader van Jubileum Fotobond 100 jaar.   
Aanmelden voorzi\er afd. 10 Amsterdam Johan van den Boomen: voorzi\er.afd10@fotobond.nl  

mailto:voorzitter.afd10@fotobond.nl

