
De Rode Draad



De Rode Draad

 Hoe werkt de rode draad?

 Startfoto als startpunt

Vervolgfoto maken en deze doorgeven aan de volgende. 

Deze maakt weer een vervolgfoto etc.

 Relatie met vorige foto op kleur, compositie, onderwerp.

 Als er maar een relatie is die helder is.



Deelnemers

 Indeling wordt willekeurig gemaakt

 Het overzicht staat op de website

 Wisselen mag, maar zelf regelen en doorgeven 

aan de doe-commissie. (Frits)



Wij doen het anders

 De eerste fotograaf krijgt 2 foto’s

RD1-01 en 02 of RD2-01 en 02

Vervolgfoto moet een relatie met beide foto’s hebben.

Probeer een verband te achterhalen.

(kleur, compositie, onderwerp, verhaal)

 Zo ontstaat steeds een serie van 3 foto’s

 Vervolgens geef je de laatste van de 2 foto’s (hoogste nr) 

die je hebt ontvangen en je eigen foto door



Wij doen het anders

 Elke foto krijgt een opvolgend nr op de vorige

 Foto nummer staat in het overzicht

 Datum doorsturen zie overzicht, eerder mag ook

 We werken digitaal dus per mail doorsturen aan:
→ volgende op de lijst
→ doecommissie@gmail.com /onderwerp “rode draad”

 Formaat minimaal 3000x2000 pixels

 Zo ontstaat er een serie waarbij telkens 3 foto’s een relatie 
hebben.

 Deze relatie schuift door en verandert steeds

mailto:doecommissie@gmail.com


Dus

 Fotograaf 1 krijgt foto RD1-01 en 02 en maakt foto RD1-03

 Fotograaf 2 krijgt foto RD1-02 en 03 en maakt foto RD1-04

 Fotograaf 3 krijgt foto RD1-03 en 04 en maakt foto RD1-05

 Etc

 Ieder krijgt 2 wk om de foto te maken en door te sturen

 We maken 2 groepen die met dezelfde startfoto’s starten

Note: 
als je de foto te laat door stuurt heeft de volgende fotograaf 
minder tijd



Presentatie

 Ieder brengt zijn eigen foto mee 

formaat 20x30 nr op de achterkant vermelden

 We bespreken op papier

 Doeavond van 12 oktober
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