KAMELEON. FOTOGENIEKE UITDAGINGEN.
KLEEDJE/AANBRENG
Ontwerp een fotostudio met oude paraplu's en spotjen en dergelijke. Hang advertenties uit: modellen gezocht
voor fotoshoot voor een tijdschrift!

MATERIAAL

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be

(Digitale) fotocamera, computer met fotoshop, printer, tijdschriften, schmink, verkleedkledij, behangpapier,
oude gordijnen, effen witte of zwarte lakens,…

SPEELIMPULSEN
Fotoshoot: Koop een aantal hippe tijdschrijften. Blader erdoor met de kinderen. Kies enkele knappe reclames
uit en probeer die zo perfect mogelijk na te maken.
Perfecte camouflage: Kies een decor van behangpapier of een oud gordijn met leuke kleuren en toffe
motieven. De kinderen moeten zich door bodypainting zo goed mogelijk camoufleren tot je bijna het verschil
niet meer ziet met de achtergrond.
Fototrucage: Je kan met kinderen allerlei grappige fototrucages doen. Je leest er meer over in het boekje
'Trucagefotografie voor kinderen' van Willemien Mommersteeg, uitgegeven bij Cantecleer (Tirion).
Leg enkele effen doeken op de grond. Door tafels, stoelen of kasten op hun kant op de grond te leggen en
zelf op de grond te gaan liggen kan je leuke effecten bedenken zoals een kast balanceren op 1 vinger, met je
teen op de rand van een stoel staan die met 1 poot balanceert op de rand van een tafel,... Op deze manier kan
je ook de gekste acrobatieën nabootsen. Je kan ook jongleren met allerlei voorwerpen. Zorg voor een hoge
trapladder om alles goed te fotograferen. Met fotoshop kan je de achtergrond wegnemen.
Afgerukt hoofd: Hang twee zwarte doeken horizontaal boven elkaar. Laat ze mooi op elkaar aansluiten. Eén
speler gaat voor de doeken zitten en stopt z'n hoofd achter het bovenste doek. De andere speler gaat achter de
doeken zitten en komt met hoofd piepen voor het bovenste doek. Je kan nu grappige effecten bedenken
waarbij iemands hoofd naast zijn lichaam staat.
Groot en klein:Twee mensen zitten naast elkaar, maar de ene zit verder van de camera dan de andere. Op
die manier lijkt hij of zij veel kleiner dan wie dichter bij de camera zit.
Fotogrammen maken: Bij de fotograaf kan je fotopapier, ontwikkelaar en fixeerder kopen. Vraag hoe je foto's
ontwikkelt. Maak een donkere kamer. Schik allerlei voorwerpen op het fotopapier en belicht even. Dan
ontwikkelen.

BEGELEIDERSTIPS
Deze activiteit richt zich naar wat oudere kinderen. Zoek samen met een kinderen een uitdaging die ze echt
tof vinden. Je zal versteld staan met welk enthousiasme en zin voor detail ze proberen de uitdaging tot een
goed einde te brengen.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

