Deltion College 2018

Portfolio intake Domein Media en Vormgeving - Fotograaf en AV-specialist
Lees de opdrachten zorgvuldig, zodat je precies weet wat de bedoeling is.
Het portfolio dat je bij de intake prenteert bestaat uit 3 verschillende opdrachten die je allemaal moet maken. Controleer als je
klaar bent goed of je alle drie de opdrachten gedaan hebt.
Bij de intake wordt nadrukkelijk gekeken naar de aandacht die je aan het werk hebt besteed. Dat geldt niet alleen voor de foto’s
en de film maar ook voor de presentatie. Besteed daar dus ook voldoende tijd aan: passe partout, een stevig stukje karton erachter, mooi uitgesneden, geen kreukels in het werkstuk, mooi geprinte foto’s etc. Check of je film het ook op een andere laptop dan
je eigen het goed doet!
Veel succes met opdracht 1, 2 en opdracht 3.

Opdracht 1 Een dag uit je leven.
Maak een week lang foto’s voor een weekboek. Maak elke dag een of meerdere foto’s, zodat er een serie ontstaat.
Het weekboek bestaat uit minimaal 7 foto’s, 1 voor elke dag van de week.
Deze opdracht gaat over jezelf, over jouw leven, over wat je bezig houdt. Je presenteert je werk in een fotodagboek.
Je kan door gebruik van compositie en/of standpunt een serie maken (zie hierboven). Begin vandaag met je dagelijks
leven te fotograferen. Wees niet bang als je je nog geen topfotograaf of av-specialst voelt. Dat hoeft ook niet per se.
De docent die het werk met je bespreekt kan goed zien of je geconcentreerd aan het werk bent geweest. Daarmee is
het werkstuk al geslaagd. Het is een belangrijk criterium of je je ook zult ontwikkelen tot een goede Fotograaf of AVspecialist.

Opdracht 2 Maak een korte film
Maak een korte film van minimaal 1 minuut en
maximaal 2 minuten. Met het thema LEF.
Exporteer de korte film als mp4 formaat.

Opdracht 3 Maak een presentatiemap
Je presentatiemap bestaat uit een selectie van werk en/of creatieve opdrachten (maximaal 10) die je op je huidige school of
in je vrije tijd hebt gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan tekenwerk,
zelfgemaakte foto’s, filmpjes, of prints van gemaakt computerwerk. Heb je digitaal werk zoals filmpjes, neem deze dan mee
op een usb stick.

Check voordat je naar de intake komt of je alles compleet hebt:
1. fotoweekboek 2. Een korte film met als thema LEF 3. Een presentatiemap met vrij werk of opdrachten van je
huidige school
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