MAAK JE EIGEN FOTODRIELUIK
Fotografen kiezen vaak een thema dat belangrijk voor hen is, bijvoorbeeld ‘klimaatverandering’ of ‘mijn stad’. Met hun foto’s laten
zij anderen zien wat er speelt in de wereld.
Wat speelt er in jouw wereld? Pak je smartphone of camera en maak 3 foto’s van iets dat voor jou belangrijk is.
Per foto schrijf je 1 of maximaal 2 zinnen erbij. Daarna stuur je jouw boodschap de wereld in!

ZO DOE JE DAT
BENODIGDHEDEN
- Een smartphone of
fotocamera
- Inspiratie dankzij de
foto`s van Rijasolo/
Yoriyas en de
bijschriften
- Internet

‘Klimaatverandering
treft
iedereen’

Door klimaatverandering
zwemmen steeds minder
vissen in de zee bij
Madagaskar.

© Rijasolo Deze visser heeft
gelukkig nog een inktvis
gevangen.

© Rijasolo Deze visser duikt
naar schaaldieren. Hij kan er
steeds minder vinden op de
zeebodem.

© Yoriyas Casablanca is een
droomstad!

© Yoriyas Tijdens de
Ramadan is het zo druk in
Casablanca dat mensen
bidden op straat.

Neem je smartphone/
camera en maak foto’s van
mensen, dieren, voorwerpen
of plekken die bij dit
onderwerp horen.

Kies 3 beste beelden uit en
bedenk onderschri1en.
Maak zo je eigen verhaal.

© Rijasolo Door oprukkend
zand moeten de vissers hun
huizen steeds verplaatsen.

‘Casablanca
is
fantastisch’

De Marokkaanse fotograaf
Yoriyas is supertrots op zijn
stad Casablanca.

© Yoriyas In de avond maken
jongeren de stad levendig. Ze
kom en sam e n en dele n
muziek.

WIST JE DAT >
Bovenstaande foto’s in
het Afrika Museum
hangen. Ze zijn tijdelijk
te zien in de World
Press tentoonstelling.

TIP >
Kijk tijdens het maken
van foto’s goed om je
heen. Misschien kom je
nog iets tegen dat je
niet bedacht had!

‘Kies
nu
zelf een
onderwerp’
Het kan van alles zijn,
bijvoorbeeld ‘weer naar
school’, ‘ons gezin’ of ‘lente’.

Deel ze op social media door
#doordelensvan. Zo kun je
meer verhalen zien van
anderen.

Nu heb je je eigen foto-drieluik gemaakt en kun je de wereld laten weten wat
er speelt in jouw wereld!

