MVI/AV

Vrijheid

Opdracht Foto-collage
verplichte opdracht BB & KB
Het eindproduct van deze opdracht is een
poster/fotocollage, gemaakt in Adobe Photoshop van
zelfgemaakte foto’s. Deze collage past binnen het
thema ‘Vrijheid’.
Je krijgt totaal 10 uren voor deze opdracht.

Vaardigheden
-

Fotografie (scherpte, perspectief & kader)
Fotobewerken in Photoshop
(helderheid, contrast & vrijstaand maken)
Collage maken in Photoshop (resolutie)
Bewaren als PSD en als JPEG

Werkwijze
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Foto tips

Kies één partner om foto’s mee te gaan maken.
Je maakt de poster zelfstandig
Maak minimaal 20 foto’s binnen het thema
‘Vrijheid’ of ‘Vrijheid is....’
Gebruik verschillende perspectieven/kaders
Importeer de foto’s en selecteer de mooiste
Maak (minimaal) één foto vrijstaand
Bewerk de helderheid en het contrast van de
foto’s in Photoshop
Maak een nieuw document in Photoshop
Formaat A3 / resolutie 150 pixels per inch
Plaats mooi vormgegeven in de poster:
jouw naam en klas
de tekst ‘Vrijheid’ of ‘Vrijheid is .... ‘
10 foto’s, waarvan (minimaal) 1 vrijstaande foto
Bewaar het document als:
- photoshop document (.psd)
- JPEG
Print de poster/collage uit
Lever de 2 documenten in via Magister
Vraag een beoordeling bij dhr. Braber

Links
• www.flickr.com
• www.digitalefotografietips.nl/
• www.zoom.nl
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MVI/AV

Vrijheid

Controlelijst Foto-collage #voor de student
verplichte opdracht

Fotografie
ja / nee
ja / nee
ja / nee

Zijn je foto’s scherp?
Heb je verschillende perspectieven en kaders gebruikt?
Heb je minimaal 20 foto’s gemaakt?

Collage maken in Photoshop
ja / nee
ja / nee

Heb je minimaal één foto vrijstaand gemaakt?
Heb je de helderheid en contrast van de foto’s aangepast?

ja / nee
ja / nee

Is de grootte van de collage 29.7 x 42 cm?
Is de resolutie van de collage 150 pixels per inch?

ja / nee
ja / nee
ja / nee

Heb je je naam in de collage gezet?
Heb je de tekst ‘vrijheid’of ‘vrijheid is ....’op een mooie manier vormgeven?
Heb je minimaal 10 foto’s gebruikt in je collage?

Bewaren en inleveren
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

Heb je 10 uren of minder gebruikt?
Heb je jouw naam en klas in de documentnaam gezet?
Heb je het document als .PSD opgeslagen en ingeleverd?
Heb je het document als .JPEG opgeslagen en ingeleverd?
Heb je de poster uitgeprint op A3?

ja / nee

Heb je je eigen werk beoordeeld, onderaan dit formulier?

Als je overal met JA hebt geantwoord, kun je een beoordeling vragen bij dhr. Braber
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