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Beelden 
bewerken

Privacy

Burgerschap 
en participatie

De kracht 
van beelden 

1   Hedendaagse portretten en 
zelfrepresentatie

2  Foto-maskerade

3  Fantasiefoto

1  Fotohokjes

2  Fotoportretten op aanvraag

3  Video portretten 

1  Activisme op sociale media

2   Stop, kijk en luister  

1     Mythologie en het  
digitale tijdperk

2     De fotoroman



INTRODUCTIE  
Algemene beschrijving
In deze workshop, bespreken de deelnemers portretten, portretten in 
hedendaagse kunst, zelfrepresentatie en sociale media. Ze worden 
uitgenodigd om concepten van identiteit en zelfrepresentatie te 
analyseren en voorbeelden van zelfrepresentatie in het digitale tijdperk 
en in sociale media te bespreken. Actieve deelname, kritisch denken en 
verbeelding worden gestimuleerd. De workshop bestaat uit twee delen:

a) Discussie over deze kwesties. 
b) Hands-on groepsactiviteiten over identiteit.

DOELEN
 › Bewustmaking van de constructie van identiteit en van  

zelfrepresentatie in het dagelijks leven en in sociale media aan de     
hand van voorbeelden van portretten in de hedendaagse kunst.  

 › Bewustmaken van manipulatie die ten grondslag ligt aan portretten 
met de bedoeling de boodschap te versterken en kracht bij te zetten.

 › Kritisch denken over stereotypen van identiteit op gang brengen. 

VOORBEREIDING
Voor de activiteit:

 › Afbeeldingen van portretten in hedendaagse kunst verzamelen van 
internet. Laat je deelnemers de copyrights van foto’s in acht nemen.

 › Materialen om portretten te maken (lijm, tijdschriften, 
kleurpotloden, ecoline, karton kwasten etc.).

 › Een privé social medium-platform klaarzetten om elkaars foto’s te 
delen (e-portfolio, padlet...).

Bereid het lokaal of andere ruimte voor:

 › Tafels en stoelen.

 ›  Toegang tot internet.

 › Videoprojector en computer.

 › Een smartphone per deelnemersgroep (minimaal). 

OPTIONEEL: beeldbewerkings-apps.

DIGITALE VAARDIGHEDEN
NIVEAU 1: basisgebruik van of digitale hulpmiddelen.
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De docent geeft een korte presentatie van de workshop. Bijvoorbeeld: “Deze workshop bestaat uit 
twee delen: in het eerste deel bespreken we de relatie tussen portretten en persoonlijke identiteit. 
In het tweede deel stellen we het manipuleren van beelden op sociale media aan de orde”.

Wat we gaan verkennen:

 › De concepten identiteit en zelf-representatie.

 › We bespreken hoe zelfrepresentatie zich ontwikkelt in het digitale tijdperk en in sociale media.

 › We bespreken voorbeelden van portretten in hedendaagse kunst.

 › We zullen proberen te begrijpen hoe het portret actieve deelname, kritisch denken en fantasie 
impliceert.

 › In het creatieve deel doen we een praktische activiteit: ‘het identiteitsspel’. “Wees  iemand 
anders” of “wees jezelf”.

De docent nodigt de deelnemers uit tot discussie. Bijvoorbeeld: “wat is een portret? Wat is een

selfie?  Wat betekent identiteit? Waarom delen we beelden op social media?”

Docenten kunnen verschillende vragen stellen om leerlingen te helpen de kwesties kritisch te 
benaderen. 

Tip: De docent kan verschillende bronnen over portretkunst gebruiken (Zie beschrijving en 
referentie-links). 

De docent kan vragen “heb je een instragam-account? of een ander social media platform? Heb 
je gemanipuleerde foto’s gezien?  En deelnemers uitnodigen om voorbeelden op sociale media te 
vinden die verbonden zijn met foto-manipulatie. 

   Een discussie volgt.

30’  
tot  
35’

De docent deelt voorbeelden van hedendaagse kunst terwijl de deelnemers in gesprek zijn.

Voorbeelden:

“Laten we kijken waarom deze portretten gemaakt zijn: Wie is hier geportretteerd?

Waarom deze persoon? 

Wie heft het portret gemaakt?

Waarin verschillen de hedendaagse portretten? 

Wat is er veranderd?”

45’  
tot  
60’

De docent begint de hands-on activiteit: Tijd voor creativiteit! “Wees iemand anders” vs “Wees jezelf”.

Deelnemers worden verdeeld in groepjes van 3 tot 5. De docent laat de twee opties zien en vraagt 
deelnemers te kiezen:

(a)    “Wees iemand anders”: doe een rollenspel en maak foto’s van jezelf als iemand anders (i.e. een 
portret uit de kunstgeschiedenis zoals de Mona Lisa of het portret van een beroemde zanger of 
acteur etc. of maak ‘personificaties’ van ideeën of gevoelens, zoals overwinning, trots, geluk). 

(b)    “Wees jezelf”: laat jezelf tot uitdrukking komen in zelfportretten die je op verschillende manieren 
maakt. De eerder getoonde hedendaagse portretten kunnen een inspiratiebron vormen. 

20’ 
tot 
25’

De docent vraagt de deelnemers om hun resultaten te delen en van commentaar te voorzien, en 
brengt reflectie op wat er is gebeurd op gang: 

“Hier zijn enkele vragen om je aan het denken te zetten”

“Liet het spelen van ‘het identiteitsspel’ mij anders denken  over de eerder gestelde vragen?” 
“Wat besefte ik door het spelen van het spel waar ik nog nooit eerder aan had gedacht?”

Ethiek 
Het werk van de deelnemers kan met hun 
toestemming online gedeeld worden, 
of kan offline worden gehouden. Meer 
over de bescherming van privacy en 
persoonlijke gegevens, zie de Gids voor 
Leraren. Deel 1, punt 4, p. 5.

Other options 
Deze workshop kan ook in twee sessies 
worden uitgevoerd waarbij de docent 
het eerste deel uitvoert en de hand-
on-activiteit thuis laat uitvoeren. De 
deelnemers nemen hun werk dan mee 
naar de volgende sessie om het te 
presenteren en samen te bespreken.

Beoordeling 
Here vindt de docent bronnen om de 
uitvoering van de workshop te beoordelen.

Beschrijving en referentie-links:

Bronnen over portretkunst:

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait

https://www.nationalgallery.ie/what-we-do/press-
room/press-releases/winners-zurich-portrait-
prize-and-zurich-young-portrait-prize

https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/ 
2016/portraits

https://aestheticamagazine.com/maximum-
identity-flux

Voor het project ‘Selfie Harm’ vroeg de 
fotograaf John Rankin aan tieners om hun 
eigen portretten te fotoshoppen. Dit leidde 
tot beangstigende resultaten: 

https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-
harm-1457959

http://www.visualdiet.co.uk/selfie-harm/

tijdsduur

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/vragenlijst-nl/
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait
https://www.nationalgallery.ie/what-we-do/press-room/press-releases/winners-zurich-portrait-prize-and-zurich-young-portrait-prize
https://www.nationalgallery.ie/what-we-do/press-room/press-releases/winners-zurich-portrait-prize-and-zurich-young-portrait-prize
https://www.nationalgallery.ie/what-we-do/press-room/press-releases/winners-zurich-portrait-prize-and-zurich-young-portrait-prize
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/exhibitions/past-exhibitions/zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait%20
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://aestheticamagazine.com/maximum-identity-flux
https://aestheticamagazine.com/maximum-identity-flux
https://aestheticamagazine.com/maximum-identity-flux
https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-harm-1457959
https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-harm-1457959
https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-harm-1457959%20and%20http://www.visualdiet.co.uk/selfie-harm/
http://www.visualdiet.co.uk/selfie-harm/
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10’ 
tot

15’

De docent vraagt de deelnemers naar de verzameling  historische portretten te kijken en te bepal-
en welke zij mooi vinden en welke lelijk.

Na dit vastgesteld te hebben, proberen de deelnemers de volgende vragen te beantwoorden:

 › Hebben de mooie beelden iets gemeenschappelijks? Waarin zijn ze gelijk?

 › Hebben de lelijke beelden iets gemeenschappelijks? Zo ja, wat?

 › Wat zijn de verschillen tussen mooi en lelijk? Kan het een kleur zijn? Een bepaalde vorm? Een 
gezichtsuitdrukking? De keuze van props of make-up.

30’ 
tot

45’

De docent vraagt iedere deelnemer een portret te kiezen dat hij of zij mooi of lelijk vindt. Uit een 
stuk karton snijden de deelnemers een blanco masker, en stellen vervolgens een mooi of een leli-
jk masker samen, gebaseerd op de portretten die ze hebben gekozen.

Als er veel deelnemers zijn kunnen ze in groepjes van twee of drie werken. De maskers kunnen 
dan in samenwerkingsverband gemaakt worden. De deelnemers kunnen er ook voor kiezen om 
een gecombineerd masker te maken (half mooi, half lelijk).

5’ 
tot

15’

Wanneer de deelnemers de maskers hebben gemaakt (geschilderd, getekend of als collage ge-
plakt), maken ze foto’s van elkaar terwijl ze de maskers dragen, waarbij ze de houding van de 
oorspronkelijke portretten nabootsen of een lichaamshouding aannemen die de belangrijke ele-
menten van het masker versterken. 

15’ 
tot

30’

OPTIONEEL: Deelnemers kunnen PS Express of soortgelijke app gebruiken om een collage te 
maken tegen een achtergrond naar keuze. OF ze kunnen PS Express of een soortgelijke app geb-
ruiken om een collage te maken met een ander portret van hun keuze, en de twee te vermengen 
zoals Orlan deed met inheemse Amerikaanse portretten in Self-hybridiza-tions (2005-2008).

30’ 
tot

45’

De docent vraagt de deelnemers om hun portretten te delen en hun keuzes (houdingen) uit te 
leggen, om ze te analyseren met de hele groep. Deelnemers kunnen een privé sociaal netwerk 
platform gebruiken om de resultaten te delen. 

Ethiek 
Het werk van de deelnemers kan met hun 
toestemming online gedeeld worden, 
of kan offline worden gehouden. Meer 
over de bescherming van privacy en 
persoonlijke gegevens, zie de Gids voor 
Leraren. Deel 1, punt 4, p. 5.

Beoordeling 
Here vindt de docent bronnen om de 
uitvoering van de workshop te beoordelen.

Beschrijving en referentie-links:

Bronnen over schoonheidnormen:

https://photoworks.org.uk/the-many-faces-of-self-
care-marissa-chen/

Een studie over de representatie van 
vrouwen in de media:

https://www.ojcmt.net/download/photographic-
representation-of-women-in-the-media-a-case-
study-of-the-post-5709.pdf

“On Female Representation” by Susan 
Meiselas:

https://www.magnumphotos.com/theory-
and-practice/susan-meiselas-on-female-
representation/ 

Ambtenaar site D’ORLAN:

http://www.orlan.eu/works/photo-2/2 
. F

ot
o-

m
as

ke
ra

de
INTRODUCTIE  
Algemene beschrijving
Deze workshop wil jongeren aanmoedigen om ideeën uit te wisselen 
over cultuur in verband met schoonheidsnormen en om een stem voor 
een breder publiek uit te wisselen. Ook stelt de workshop het vermogen 
en de macht van mensen om keuzes te maken omtrent portretten en 
selfies ter discussie. Daarnaast doelt de workshop op bewustwording 
van manipulatie in digitale contexten en visuele zelfrepresentatie 
op sociale media. Deze workshop combineert beeldende 
expressietechnieken met manipulatietechnieken voor digitale fotografie.

DOELEN
 › Jongeren helpen om schoonheidsnormen ter discussie te stellen.

 › Bewustzijn creëren over hoe sociale media culturele normen 
versterken.

 › Bewustzijn creëren over manipulatie in sociale media.

 › Mogelijkheden bieden om digitale hulmiddelen te gebruiken voor 
het maken en bewerken van beelden.

 › Bewustzijn creëren over de relatie tussen representaties op sociale 
media en de constructie van identiteit.

VOORBEREIDING
Voor de activiteit:

 › Verzamel portretten van historische en hedendaagse referenties. 
Vergeet niet om afbeeldingen die naar verschillende culturele 
achtergronden verwijzen toe te voegen. Laat je deelnemers de 
copyrights van foto’s in acht nemen.

 › Oost Indische inkt, kwasten, karton, plastic of andere materialen 
om het masker te maken.

 ›  Een privé social medium-platform klaarzetten om elkaars foto’s te 
delen (e-portfolio, padlet...).

Bereid het lokaal of andere ruimte voor:

 › Tafels en stoelen.

 › Toegang tot internet.

 › Videoprojector en computer.

 › Een smartphone per deelnemersgroep (minimaal). 

OPTIONEEL: beeldbewerkings-apps

DIGITALE VAARDIGHEDEN
NIVEAU 1: basisgebruik van of digitale hulpmiddelen.
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90’ tot 150’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/
https://narcissusmeetspandora.eu/vragenlijst-nl/
https://photoworks.org.uk/the-many-faces-of-self-care-marissa-chen/%20
https://photoworks.org.uk/the-many-faces-of-self-care-marissa-chen/%20
https://www.ojcmt.net/download/photographic-representation-of-women-in-the-media-a-case-study-of-the-post-5709.pdf
https://www.ojcmt.net/download/photographic-representation-of-women-in-the-media-a-case-study-of-the-post-5709.pdf
https://www.ojcmt.net/download/photographic-representation-of-women-in-the-media-a-case-study-of-the-post-5709.pdf
https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/susan-meiselas-on-female-representation/
https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/susan-meiselas-on-female-representation/
https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/susan-meiselas-on-female-representation/
http://www.orlan.eu/works/photo-2/
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tot

30’

De docent introduceert de uitdaging aan de jongeren: “deze workshop is een spel; jij bent de 
fotograaf een van je groepsgenoten wordt geportretteerd”. Vervolgens deelt de docent de tekst 
van descriptions.pdf uit (of deelt de link) aan elk groepje en legt uit: “elke tekst beschrijft een 
foto van een persoon, van zijn gestalte, maar ook van wat er om de persoon heen te zien is – de 
context. Jij bent de fotograaf en je moet bedenken hoe je jouw partner gaat fotograferen volgens 
de beschrijving van de tekst. Je foto moet alle aanwijzingen van de tekst volgen:

 › wat betreft de plaatsing in de houding van de persoon.

 › wat betreft de locatie, de afmeting en vorm van de dingen die er zijn en de relaties daartussen. 

 › andere kenmerken die beschreven zijn.

15’ 
tot

25

De docent vraagt de jongeren om de teksten zorgvuldig te lezen en op een stukje papier te 
proberen te tekenen wat er beschreven is. “Dit zal je helpen om de dingen van de foto te ordenen 
en het beeld van het geheel voor je te zien. 

Tips: het kan een hele eenvoudige tekening zijn, die je aan niemand laat zien, alleen om  je te 
helpen om de foto die je gaat maken voor je te zien. Je kan hier samen met je partner aan werken!”

20’ 
tot

30’

De docent vraagt de jongeren om nu de foto te maken. Eerst moeten ze beslissen waar ze de 
foto gaan maken. Ten tweede moeten ze de spullen verzamelen. En derde moeten ze de scene 
componeren, elk ding op zijn plaats. 

“Kijk op het camerabeeld van je smartphone hoe het beeld gecomponeerd is en vergelijk het met 
je schets. De docent voegt toe: “JE HOEFT NIET PRECIES DEZELFDE OBJECTEN TE GEBRUIKEN 
DIE BESCHREVEN WORDEN: omdat je zelf ook in een specifieke context bent, gebruik je andere 
objecten daarvoor in de plaats (een gevouwen vel papier kan een hoed zijn, een fles kan een 
gebouw zijn…), maar alles wat er beschreven staat moet een equivalent krijgen op de foto. Je 
mag ook gebruik maken van beeldbewerkings- en manipulatietechnieken”. Tenslotte stel je het 
beeld samen door dingen toe te voegen, weg te laten of te veranderen. 

30’ 
tot

45’

Het is tijd om de portretten met de groep te delen. Daarvoor wordt een privé sociale netwerk- 
platform gebruikt.

De docent pakt de teksten erbij en vergelijkt ze met de portretfoto’s. Het proces en de resultaten 
worden besproken in de groep. 

Om de analyses op gang te brengen ga je terug naar de vragen die in de introductie aan bod 
kwamen:

“Maken we vanuit het zelfde idee of woord of van dezelfde tekst verschillende beelden?

Bepaalt de context van een persoon (de dingen die de persoon omringen) de manier waarop 
we de afgebeelde persoon karakteriseren? 

Zijn beelden gemakkelijk te manipuleren? 

Wist je dat digitale beelden gemaakt zijn van gecodeerde informatie?

Wist je dat AI beelden kan genereren vanuit taal?

Weet je wat ‘Machine Learning en Deep Learning AI is?

Wist je dat wanneer je een foto ‘tagt’, jij computers leert om beelden te beschrijven? Weet je wat 
“automatic image annotation” (ook wel “image tagging” genoemd) is?.

0’ 
tot

30’

EXTRA: Probeer de ‘Seeing AI’ app voor iPhone of de ‘Lookout app’ voor Android, en experimenteer 
met het bekijken van foto’s via AI. De docent kan de resultaten met de jongeren bespreken. 

Over het gebruik van beelden van andere mensen zie: “Beeldrechten” in the Educator’s Guide 
Appendix > Learn More > Legal Resources.

Ethiek 
Het werk van de deelnemers kan met hun 
toestemming online gedeeld worden, 
of kan offline worden gehouden. Meer 
over de bescherming van privacy en 
persoonlijke gegevens, zie de Gids voor 
Leraren. Deel 1, punt 4, p. 5.

Beoordeling 
Here vindt de docent bronnen om de 
uitvoering van de workshop te beoordelen.

Beschrijving en referentie-links:
Artificiële Intelligentie (AI) kan de 
ontbrekende delen van een beeld 
realistisch aanvullen (of kan een bepaald 
deel vervangen door iets anders): 

https://www.ibm.com/topics/deep-learning/

https://machinelearningmastery.com/how-to-
caption-photos-with-deep-learning/

Hoe AI spraak verandert in een animatie-
tekening:

https://experiments.withgoogle.com/scribbling- 
speech

Theoretische tekst over beeldmanipulatie:

https://www.researchgate.net/publication/ 
281827307_Image_Manipulation 

Discussie-onderwerpen over beeld-
manipulatie:

.  Konden afbeeldingen altijd al 
gemanipuleerd worden of kan dat alleen 
bij digitale?

·    Hoe definieer je het concept 
beeldmanipulatie?

·   Welke media gebruiken 
beeldmanipulatie, denk je? 

·   Hoe gewoon denk je dat 
beeldmanipulatie is?

·  Hoe denk je over beeldmanipulatie?
·   Kan je het zien als een beeld 

gemanipuleerd is?

3 
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INTRODUCTIE  
Algemene beschrijving
De beelden en informatie die we op internet tegenkomen en die we 
gebruiken, zijn maar delen of fragmenten van iets. Beelden en teksten 
zijn interpretaties die variëren naar gelang de persoon die ze maakt en 
de persoon die ze ontvangt. Uitgaande van een tekst waarin een beeld 
wordt beschreven, daagt de workshop de deelnemer uit om dat beeld 
te herscheppen door middel van fotografie. Wat werd er verkeerd 
geïnterpreteerd? Wat bleef onvermeld? Dit zijn de vragen waarmee 
we elke dag worden geconfronteerd wanneer we met anderen 
communiceren, maar we zullen er ook aan moeten denken om deze 
vragen te stellen als we online informatie en beelden vinden. Deze 
workshop doelt op het ontwikkelen van competenties om de oceaan 
aan informatie op het internet te overleven!

DOELEN
 › Bewustmaking van het feit dat boodschappen voor verschillende 

mensen verschillende betekenissen kunnen hebben.

 › Bewustmaking van manipulatie in sociale media.

 › Mogelijkheden bieden om digitale hulpmiddelen te gebruiken 
voor het maken en bewerken van beelden.

VOORBEREIDING
Voor de activiteit:

 › Print descriptions.pdf of deel dit digitaal met de deelnemers.

 › Schetsboek met potlood of pen. 

 › Een privé social medium-platform klaarzetten om elkaars foto’s te 
delen (e-portfolio, padlet...).

 › Bereid de beelden voor zoals beschreven images.pdf.

 › Voor extra’s, zet een app in waarin tekst en beeld worden verbonden. 
Bijvoorbeeld ‘Seeing AI’ voor Iphone of ‘Lookoutapp’  for Android.

Bereid het lokaal of andere ruimte voor:

 › Tafels en stoelen.

 › Toegang tot internet.

 › Videoprojector en computer.

 › Een smartphone per deelnemersgroep (minimaal). 

OPTIONEEL: beeldbewerkings-apps.

DIGITALE VAARDIGHEDEN
NIVEAU 2: creatief gebruik van digitale hulpmiddelen.
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tijdsduur

90’ tot 180’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/
https://narcissusmeetspandora.eu/vragenlijst-nl/
https://www.ibm.com/topics/deep-learning/
https://machinelearningmastery.com/how-to-caption-photos-with-deep-learning/
https://machinelearningmastery.com/how-to-caption-photos-with-deep-learning/
https://comodgan.azurewebsites.net/en-US/%20%20
https://experiments.withgoogle.com/scribbling-speech
https://experiments.withgoogle.com/scribbling-speech
https://www.researchgate.net/publication/281827307_Image_Manipulation%20
https://www.researchgate.net/publication/281827307_Image_Manipulation%20
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/Descriptions_NL.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/11/EP_IP_Images_NL.pdf
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De docent gaat met de deelnemers in op de centrale vragen van deze workshop: 

“Wie ben ik ?

Welke boodschap wil ik overbrengen in deze specifieke context?

Hoe geef ik mezelf weer?”

10’
tot

15’

 De docent introduceert FOTOHOKJE 1: “In dit hokje vraag je je partner om een foto van jou 
te maken voor privégebruik. Deze foto is persoonlijk en wordt alleen gedeeld met vrienden en 
familie en komt niet online. Het kan geprint worden als je die mogelijkheid hebt.

Denk eraan dat het portret alleen te zien is voor je naaste vrienden en familie. Het kan 
bijvoorbeeld in je moeders kast verdwijnen en pas over tien jaar weer te voorschijn komen!”

10’
tot

15’

De docent introduceert FOTOHOKJE 2: “In dit hokje vraag je je partner om een foto te maken van 
jou, die ook voor persoonlijk gebruik is, maar wel digitaal wordt gedeeld. Bijvoorbeeld je volgen-
de profielfoto op Instagram.”

10’
tot

15’

De docent introduceert FOTOHOKJE 3: “In dit hokje vraag je je partner om een foto van jou te 
maken die zowel digitaal als analoog wordt gedeeld, en voor sociaal / openbaar gebruik is.

Bijvoorbeeld: de foto wordt morgen op de voorpagina van krant (online and print) verspreid over 
het hele land.

Welke sociale kwestie wil je uitdragen? TIP: Kies een cover van een tijdschrift met een portret 
van iemand die een relevatie sociale kwestie vertegenwoordigt. En fotografeer jezelf alsof jij die 
kwestie vertegenwoordigt.“

0’ 
tot

15’

EXTRA: hokje 3  kan een groen scherm hebben, zodat de deelnemers de achtergrond van hun 
foto’s digitaal kunnen veranderen. Ze kunnen daarvoor een afbeelding zoeken op internet of een 
foto maken van iets dat met de door hun gekozen sociale kwestie te maken heeft. Docenten kun-
nen hen attenderen op apps als PS Express. Met een groen scherm in dit hokje zal het gemakkeli-
jker zijn om fotomontages te maken. 

15’ 
tot

30’

De docent vraagt de deelnemers om hun portretten te delen –  die ze gekozen hebben en die ze 
gemaakt hebben. Er kan een privé sociaal netwerk worden gebruikt om de resultaten te delen. 

OPTIE 1: De docent vraagt de deelnemers om hun keuzes toe te lichten en ze te analyseren met de 
hele groep. Daarvoor kan de docent teruggaan naar de vragen van de introductie om ze opnieuw 
te verkennen. Zijn de antwoorden veranderd na deze oefening? 

OPTIE 2: De docent creëert een ‘peer review’ dynamiek. Elke groep analyseert de foto’s die gemaakt 
zijn door een andere groep en probeert te raden tot welk fotohokje zij behoren (hokje 1,2 of 3). 

De docent vraagt de deelnemers om hun keuzes toe te lichten en met de hele groep te 
analyseren. 

Daarvoor kan de docent teruggaan naar de vragen van de introductie om ze opnieuw te 
verkennen. Zijn de antwoorden veranderd na deze oefening?  

De docent kan ook nieuwe discussieonderwerpen toevoegen. Ideeën: 

›  Praten over het verschil tussen een selfie en een zelfportret.

›  Afhankelijk van of de foto openbaar is of privé, verandert dat je lichaamshouding? 

›  Hield het privégebruik van de foto verband met de dingen die je voor de foto hebt gebruikt?  

›  Hoe wordt je identiteit gevormd door de mensen om je heen?

›  Denk je dat gender ertoe doet in zelfportretten?

Ethiek 
Het werk van de deelnemers kan met hun 
toestemming online gedeeld worden, 
of kan offline worden gehouden. Meer 
over de bescherming van privacy en 
persoonlijke gegevens, zie de Gids voor 
Leraren. Deel 1, punt 4, p. 5.

Beoordeling 
Here vindt de docent bronnen om de 
uitvoering van de workshop te beoordelen.

Beschrijving en referentie-links:
Een studie over zelfrepresentatie in de 
kunst met de focus op vijf kunstenaars: 
Rembrandt, Francis Bacon, Robert 
Mapplethorpe, Cindy Sherman, and Nan 
Goldin:

https://www.researchgate.net/publication/ 
331126308_The_Artist_the_Image_and_the_
Self_Representation_in_Rembrandt_Bacon_
Mapplethorpe_Sherman_and_Nan_Goldin

COPPA (Children’s Online Privacy Protection 
Rule) stelt bepaalde eisen aan website-
beheerders en online-diensten gericht op 
kinderen jonger dan 13 jaar, en aan aan 
website-beheerders en online-diensten 
die weten dat zij persoonlijke informatie 
verzamelen van kinderen onder de 13 jaar. 
Via de volgende link vind je informatie over 
ouderlijk toezicht, vertrouwelijkheid en 
veiligheid, veilige haven-bepalingen, etc.:  

https://www.ftc.gov/enforcement/rules/
rulemaking-regulatory-reform-proceedings/
childrens-online-privacy-protection-rule

Voordat de deelnemers bepalen hoe zij 
zichzelf portretteren op sociale media kan 
je met hen praten over privacy-zaken:

https://www.reputationdefender.com/blog/privacy/
top-five-social-media-privacy-concerns

https://www.researchgate.net/publication/ 
300335107_Security_and_Privacy_Issues_in_
Social_Networks

Je kan vragen hierover en enkele 
antwoorden vinden  in deze link naar het 
project “Young people’s Guide to Self 
Portraiture”:

https://www.npg.org.uk/whatson/self/home/
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INTRODUCTIE  
Algemene beschrijving
Deze workshop bevraagt de macht en het vermogen van mensen 
om keuzes te maken over hun eigen portretfoto’s (selfies). Er wordt 
nagedacht over zelfrepresentatie in verschillende contexten (online en 
offline) en over privacy-kwesties bij het publiceren van portretten. Door 
drie verschillende fotohokjes te betreden, en ofwel de fotograaf ofwel 
de gefotografeerde te zijn, worden de deelnemers uitgedaagd om na 
te denken over de kwesties privacy, persoonlijke identiteit en publieke 
beeldvorming. 

DOELEN
 › Bewustmaking dat boodschappen verschillende betekenissen 

kunnen dragen voor verschillende mensen.
 › Het nadenken over je eigen privacy en die van anderen stimuleren.

VOORBEREIDING
Voor de activiteit:

 › Verzamel props en kostuums om te verkleden.

 › Verschillende achtergronden kunnen gebruikt worden (posters, 
geschilderde panelen, doeken, gordijnen, etc).

 › Een privé social medium-platform klaarzetten om elkaars foto’s te 
delen (e-portfolio, padlet...).

OPTIONEEL: een groen scherm (kan een deken of gordijn zijn) en een 
printer.

Bereid het lokaal of andere ruimte voor:

 › Maak drie verschillende plekken waar groepjes kunnen werken 
(kan in de klas zijn of in de open lucht). 

 › Zorg bij elke plek voor een tafel met props en kostuums en voor 
een achtergrond.

 › Tafels en stoelen.

 › Toegang tot internet.

 › Videoprojector en computer.

 › Een smartphone per groepje (minimaal). 

OPTIONEEL: beeldbewerkings-apps.

DIGITALE VAARDIGHEDEN
NIVEAU 2: creatief gebruik van digitale hulpmiddelen.
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50’ tot  90’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/
https://narcissusmeetspandora.eu/vragenlijst-nl/
https://www.researchgate.net/publication/331126308_The_Artist_the_Image_and_the_Self_Representation_in_Rembrandt_Bacon_Mapplethorpe_Sherman_and_Nan_Goldin%20
https://www.researchgate.net/publication/331126308_The_Artist_the_Image_and_the_Self_Representation_in_Rembrandt_Bacon_Mapplethorpe_Sherman_and_Nan_Goldin%20
https://www.researchgate.net/publication/331126308_The_Artist_the_Image_and_the_Self_Representation_in_Rembrandt_Bacon_Mapplethorpe_Sherman_and_Nan_Goldin%20
https://www.researchgate.net/publication/331126308_The_Artist_the_Image_and_the_Self_Representation_in_Rembrandt_Bacon_Mapplethorpe_Sherman_and_Nan_Goldin%20
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
https://www.reputationdefender.com/blog/privacy/top-five-social-media-privacy-concerns
https://www.reputationdefender.com/blog/privacy/top-five-social-media-privacy-concerns
https://www.reputationdefender.com/blog/privacy/top-five-social-media-privacy-concerns%20
https://www.researchgate.net/publication/300335107_Security_and_Privacy_Issues_in_Social_Networks
https://www.researchgate.net/publication/300335107_Security_and_Privacy_Issues_in_Social_Networks
https://www.researchgate.net/publication/300335107_Security_and_Privacy_Issues_in_Social_Networks
https://www.npg.org.uk/whatson/self/home/
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When approaching each booth, participants will have: -- a table with all sorts of 

attributes you can use to influence your image (pre-photographic production) such 

as props, costumes. Several backgrounds (can be used billboards, painted panels, 

cloths, curtains...) and an extra green screen. -- the facilitator who will guide partic-

ipants through your image building process: “Who are you? What is the message 

you want to share in this specific context? How do I represent myself?”

10’ + 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 1: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for personal use only. This picture will only 

come out in an analog way - wich means it will be printed. 

Think this will be a portrait of you for your closest friends and family. It can be, for 

example, a picture you take for a family album that will disappear into your moth-

er’s cupboards and will appear again in 10 years!” 

Work in pairs. 

Materials: 

props, 

costumes, 

backgrounds, 

billboards... 

+ Internet + 

Smartphone 

camera + 

computer 

(optional) 

+ printer + 

image edition 

apps like PS 

EXPRESS or 

other.

10’ + 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 2: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for personal use, but have a digital output. 

For example, your next profile picture on Instagram.”

10’ to 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 3: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for both digital and analog output, but for a 

social / societal use. 

For example: the image that will be on the cover of tomorrow’s (online and print) 

newspaper, over the whole country. 

What social issue do you want to point out? TIP: Choose a magazine cover with a 

portrait of someone representing a social issue you think is relevant. Now, you can 

photograph yourself as if you were the one representing that issue.”

0’ to 

15’

EXTRA:  Booth 3 can have a green screen so that participants can digitally change 

the backgound of their photographs. Participants can search for an image on the in-

ternet or make a photo that relates to the social issue and use it as the background 

for their cover. Facilitators can suggest an app like PS Express. With a green screenl 

in this booth, it will be easy to do the photo-montage.

15’ to 

30’

The facilitator asks participants to share their portraits - the ones they picked and 

the ones they took. Participants can use a private social network platform to share 

the results. The facilitator ask participants to explain their choices and analyse them 

with all the group. 

For that, the facilitator can go back to the questions from the Introduction and revis-

it them. Did opinions changed after this exercise? 

The facilitator can also add some discussion topics to the previous ones. Here we 

share some ideas: 

 › Talk about the difference between a selfie and self-portrait. 

 › How do artists reveal their identity in self-portraits? 

 › How do female artists depict their identity in self-portraiture? 

 › How important is the medium you use in portraying your identity? 

 › Do artists consider class in self-portraiture? 

 › How is our identity shaped by the people around us? 

 › How does the construct of race influence self-portraiture? 

 › Do you think that gender matters in self-portraits?

Discussion. 

Internet  + 

Private social 

network 

platform to 

share 

Photographs  

(e-portfolio, 

Padlet...). 

30’
tot

45’

De docent introduceert de volgende uitdaging aan de jongeren: “deze workshop is als een spel; jij 
bent de fotograaf en een van je groepsgenoten wordt geportretteerd.”

Vervolgens kijken de deelnemers goed naar de portretten die ze gaan analyseren o.l.v. de docent 
(volgens het model van beeldanalyse, dat beschreven staat in deel 1, punt 7 van de Gids voor 
docenten / Educator’s Guide). Dit zal helpen om de relatie tussen bedoelingen en de strategieën 
van de fotograaf bij het nemen van de foto te snappen. NB: deelnemers kunnen in duo’s werken 
en hun observaties in persoonlijke notitieboekjes schrijven om ze later te onthouden. 

De docent voegt een nieuw element toe: de persoon die gefotografeerd wordt heeft een 
voorwaarde voor de fotograaf (die voorwaarde kan zelf verzonnen worden door de persoon die 
wordt afgebeeld of door de docent). 

De fotograaf moet instemmen met die voorwaarde bij het maken van de foto. De voorwaarden 
kunnen  grappig zijn, bijvoorbeeld: “ik wil gefotografeerd worden terwijl ik val; ik wil met een oog 
open en een oog dicht gefotografeerd worden; ik wil dat mijn neus niet te zien is”. 

20’
tot

30’

De deelnemers NEMEN FOTO’S: elementen uit de observatie (de karakteristieken van het 
portret) worden de basis van de foto. De fotograaf zal moeten bedenken HOE de foto genomen 
moet worden volgens de karakteristieken van het eerste portret onder de voorwaarde die de 
geportretteerde heeft gesteld. 

30’
tot

45’

Deelnemers delen de portretten die ze in het begin gekozen hebben en de portretten die ze 
hebben gemaakt. Gebruik een privé sociaal netwerkplatform om de resultaten te delen. Licht je 
keuzes toe en analyseer ze met de hele groep. Ga terug naar het doel van de workshop om het 
vermogen en de macht van mensen om keuzes te maken bij het maken van portretten aan de 
orde te stellen.  

Ethiek 
Het werk van de deelnemers kan met hun 
toestemming online gedeeld worden, 
of kan offline worden gehouden. Meer 
over de bescherming van privacy en 
persoonlijke gegevens, zie de Gids voor 
Leraren. Deel 1, punt 4, p. 5.

Beoordeling 
Here vindt de docent bronnen om de 
uitvoering van de workshop te beoordelen.

Beschrijving en referentie-links:
Wat maakt iets een portret? “De 
belangrijkste regel is dat er geen regels zijn. 
Je kan je onderwerpen weergeven op een 
natuurlijke manier. Je kan ervoor kiezen om 
in een studio de belichting te veranderen 
of natuurlijk licht te gebruiken. Er zijn geen 
regels, maar elke beslissing die we nemen 
heeft invloed op de manier waarop de 
toeschouwer de foto waarneemt. 
Al deze dingen spelen in ons achterhoofd 
als we portretten van vrienden, familie of 
vreemden maken.“: 

https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/ 
2016/portraits

Wat is een portret? “Een portret is een 
kunstwerk dat het verhaal van een persoon 
vertelt. Het kunstwerk kan van elk soort 
materiaal zijn gemaakt, van schilderkunst 
op doek tot performance-kunst!”:

https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/ 
zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait

“Een portret is en representatie van een 
bepaald persoon. Een zelfportret is een por-
tret van de kunstenaar van de kunstenaar”: 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait

Voorbeelden van fotografen om op te 
zoeken:

Kishin Shinoyama, Richard Avedon, Krzysztof 
Gieraltowski, Dorothea Lange, Heinz Held, 
Seydou Keïta, Herbert List, Charlotte March, 
Jurgen Klauke, Bill Brandt, Margaret Bourke-
White, Aïda Muluneh, Helena Almeida, David 
Goldblatt, Edward Steichen, Alphonse Bertillon, 
Barbara Morgan, Bragaglia, Cecil Beaton, Colin 
Jones, Ilse Bing, Julia Cameron, Louise Dahl-
Wolf, Lajos Keresztes, Walker Evans, Ed Van der 
Elsken, Alexander Rodchenko, Annie Leibovitz, 
Diane Arbus.
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INTRODUCTIE  
Algemene beschrijving
Het vermogen en de macht van mensen om keuzes te maken bij het 
portretteren van andere mensen aan de orde stellen. Het belang van 
het nadenken over degene die we gaan portretteren, hoe en waarom, 
voordat we de foto maken. Beseffen dat een fotoportret van iemand 
meer kan zijn dan een kopie van hoe iemand eruit ziet en dat ieder 
van ons het recht heeft om over zijn eigen beeld te beslissen. Deze 
workshop gaat over de verbintenissen tussen de fotograaf en de 
afgebeelde persoon.

DOELEN
 › Bewustmaking van je eigen en andermans keuzes.

 › Aanzetten tot nadenken over je eigen en andermans privacy.

 › Gelegenheden bieden om digitale hulpmiddelen te gebruiken voor 
het maken en bewerken van foto’s.

VOORBEREIDING
Voor de activiteit:

 › Fotoportretten verzamelen en digitaal delen met de deelnemers. 
Kijk voor auteurs bij de referenties. 

 › Een privé social medium-platform klaarzetten om elkaars foto’s te 
delen (e-portfolio, padlet...).

Bereid het lokaal of andere ruimte voor:

 ›  Tafels en stoelen.

 › Toegang tot internet.

 › Videoprojector en computer.

 › Een smartphone per groepje (minimaal). 

OPTIONEEL: beeldbewerkings-apps.

DIGITALE VAARDIGHEDEN
NIVEAU 2: creatief gebruik van digitale hulpmiddelen.
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80’ tot 120’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/
https://narcissusmeetspandora.eu/vragenlijst-nl/
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait


INTRODUCTIE  
Algemene beschrijving
Het fotoportret stelt ons in staat om in ons dagelijks leven onszelf 
in een publieke en private context af te beelden. Soms vervagen de 
grenzen tussen openbaar en privé, waardoor ongemakkelijke situaties 
kunnen ontstaan. In deze activiteit gaan we een live portret creëren, 
alsof een actie bevroren wordt. We doorlopen een reeks activiteiten 
waarbij visuele vertelling, met fotografische beelden, wordt 
gecombineerd met geluid; muziekfragmenten of omgevingsgeluiden. 
De combinatie van talen zal het mogelijk maken om collectieve 
creaties te maken rond stedelijke landschappen en culturen, 
opgebouwd vanuit de dubbele dimensie van individu en collectief.

DOELEN
 › De competentie van het samenstellen van digitale inhoud 

vergroten.

 › Het denken over je eigen en andermans privacy stimuleren.

 › Experimenteren met nieuwe digitale hulpmiddelen voor het maken 
en bewerken van beelden, geluiden en video’s.

VOORBEREIDING
Voor de activiteit:

 › Bereid links naar voorbeeld-video’s voor. 

 › Installeel de Improvisa App (zie Toolkit voor de instructies).

Bereid het lokaal of andere ruimte voor:

 › Tafels en stoelen.

 › Internettoegang.

 › Video projector en een computer.

 › Eén smartphone per groepje deelnemers (minimaal).

DIGITALE VAARDIGHEDEN
NIVAEU 3: een nieuw digitaal hulpmiddel leren te gebruiken.
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50’
tot

60’

De docent presenteert de workshopactiviteiten die worden afgewisseld met foto’s van de 
omgeving, geluidsbewerkingen, beeld- en geluidscombinaties, collectieve creaties door middel van 
samenwerkingsactiviteiten, interpretaties en her-interpretaties.

Deelnemers bekijken voorbeelden van video-werken van Nan Goldin (1) and Robert Wilson (2).

Installeer de Improvisa App.  De docent presenteert de geschiedenis van de app, hoe hij 
functioneert en wat je ermee kan. En laat enkele voorbeelden zien (gerelateerd aan het onderwerp 
van de workshop). 

De deelnemers krijgen even de tijd om met de app te spelen. 

De deelnemers zoeken fotografisch materiaal van iemands omgeving die zowel openbaar als privé 
is - (bijvoorbeeld de foto’s van Nan Goldin, vriendengroepen, etc. Docenten helpen presenteren,  
bespreken de voorbeelden en helpen de beelden te analyseren (volgens het Model om beelden te 
analyseren in Deel 1- punt 7 van de Gids voor docenten). 

0’
tot

90’

VOORBEREIDING FOTOSESSIE: De docent helpt het werk voor deze sessie te organiseren en stelt       
werkgroepjes samen. Elk groepje beslist onafhankelijk wie gefotografeerd wordt en welke soort 
privé-openbare omgeving afgebeeld gaat worden, en bereidt de fotosessie voor.  De locatie, de 
dingen die nodig zijn, schema’s, etc. worden gepland. TIP: elke groepje kan een tabel maken van de 
onderdelen van de planning. 

FOTOSESSIE: Elk groepje komt bij elkaar voor de geplande fotosessie. NB; als alternatief zoek je 
afbeeldingen van mensen die bij elkaar komen in de plaats waar je woont op internet of in kranten 
of tijdschriften, etc. Over het gebruik van andermans afbeeldingen, zie ‘beeldrechten’ in de Gids 
voor docenten > Bijlage > Leer meer over > Juridische bronnen. 

45’ 
tot

60’

WERKEN MET GELUID: Het geluid zal werken als een essentieel element in een multimedia-
vertelling. De docent laat verschillend geluidsmateriaal horen die gerelateerd is aan de stedelijke 
omgeving; muziek, omgevingsgeluiden etc. uit de collectie van Improvisa (4) en laat video-
fragmenten van Robert Wilson zien (2) waarin vooral de relatie tussen geluid en beeld relevant is. 
Deelnemers luisteren en analyseren.

De docent licht relevante aspecten van copyright toe en laat verschillende mogelijkheden zien van 
het gebruik van bestaand beeld- en geluidmateriaal. 

Verken het geluidsmateriaal en gebruik de Improvisa App om te experimenteren met het 
combineren van geluid en beeld. 

0’ 
tot

90’

GELUID SESSIE: De docent helpt de deelnemers om de Audacity software te gebruiken om 
hun eigen samples te maken. Audacity Manual (3). Deelnemers verkennen Audacity software 
en experimenteren met het maken van samples met behulp van deze software en rechtenvrij 
geluidsmateriaal die beschikbaar is voor hen. Deelnemers kunnen geluiden om te gebruiken halen 
bij FreeSound (5) of uit de collectie van Improvisa (4) om opnieuw te editen bij het creeren van 
nieuwe geluiden. 

NB: Je kan deze STAP OVERSLAAN en geluiden van FreeSound (5) of uit de collective van 
Improvisa (4) gebruiken zonder ze te editen met Audacity. Deze geluiden kunnen worden 
gecombineerd met de beelden. 

45’ 
tot

60’

Deelnemers gaan creeren met de Improvisa App. Als eerste legt de docent uit hoe ze albums 
moeten maken en delen met de Improvisa App (6). De groepjes maken vervolgens hun eigen 
albums in de Improvisa App waarbij ze beeld en geluid combineren. Gezamenlijk beslissen de 
groepen hoeveel en welke albums ze zullen delen.

45’ 
tot

60’

De albums worden kort gepresenteerd aan de hele groep (maximaal 3 minuten per groepje). Elke 
deelnemer kan individueel interactief bezig zijn met de albums die door de andere groepjes zijn 
gemaakt en zijn eigen compositie maken. De docent leidt het gesprek over het combineren van talen 
om een rijk verhaal vanuit meerdere perspectieven te scheppen en de constructie van persoonlijke 
betekenissen. Gesprekken over zelf- en collectieve representaties en de verbeelding; en hoe iedere 
groep een collectieve creatie maakte. 

Ethiek 
Het werk van de deelnemers kan met hun 
toestemming online gedeeld worden, 
of kan offline worden gehouden. Meer 
over de bescherming van privacy en 
persoonlijke gegevens, zie de Gids voor 
Leraren. Deel 1, punt 4, p. 5.

Beoordeling 
Here vindt de docent bronnen om de 
uitvoering van de workshop te beoordelen.

Beschrijving en referentie-links:
Voorbeelden van kunstwerken die beeld en 
geluid combineren:

(1) Nan Goldin:

https://ubu.com/film/goldin_life.html

http://collection.emst.gr/en/projects/Ολομόναχη/

(2) Robert Wilson - Video Portretten:

http://www.robertwilson.com/video-portraits

https://www.youtube.com/watch?v=AROzD3YStGI

https://www.youtube.com/watch?v=llDq0TIPHwo

https://www.youtube.com/watch?v=PmKrrovneTU

https://www.youtube.com/watch?v=Md-WjgFpB5A

https://www.youtube.com/watch?v=-8yAlNdMT2c

(3) Tutorials - Audacity Manual:
https://www.audacityteam.org/

(4) Improvisa Collection, stadsgeluiden en 
muziek:

Link voor pdf

(5) https://freesound.org/ (vereist login)

(6) Improvisa App tutorial
Link voor pdf
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tijdsduur

185’ tot 420’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Toolkit-NarcissusMeetsPandora.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/
https://narcissusmeetspandora.eu/vragenlijst-nl/
https://ubu.com/film/goldin_life.html
http://collection.emst.gr/en/projects/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B7/
http://www.robertwilson.com/video-portraits
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAROzD3YStGI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DllDq0TIPHwo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPmKrrovneTU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMd-WjgFpB5A
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-8yAlNdMT2c
https://www.audacityteam.org/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/NMP_Sounds-REFERENCES.pdf
https://freesound.org/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Narcisuss-Tutorial-Improvisa-app-LABA-EN.pdf
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apINTRODUCTIE  
Algemene beschrijving
Deze workshop gaat over Activisme op internet en maatschappelijke 
betrokkenheid. Het doelt op het tot stand brengen van verbinding en 
samenwerking tussen de teamleden en betrokkenheid met locale / 
globale gemeenschappen. Het versterkt de noties van empathie en 
tolerantie.

DOELEN
 › Zich bewust worden van de manier waarop sociale media mensen 

in staat stellen zich te verbinden aan een collectief doel (en zo 
helpen tolerantie en empathie te bevorderen).

 › Het vermogen van jongeren om in een groep samen te werken     
vergroten.

VOORBEREIDING
Voor de activiteit:

 › Zet de links naar de voorbeelden klaar.

 › A2 of A1 papier (2 grote vellen papier per groep), sticky notes, 
donkere markers (black, blue), potlood of pen.

 › Een privé social medium-platform klaarzetten om elkaars foto’s te 
delen (e-portfolio, padlet...).

Bereid het lokaal of andere ruimte voor:

 › Tafels en stoelen.

 › Internettoegang.

 › Video-projector en computer om te kunnen projecteren.

 › Een smartphone per groep deelnemers (minimaal). 

OPTIONEEL: beeldbewerkingsapps

DIGITALE VAARDIGHEDEN
NIVEAU 1: basisgebruik van of digitale hulpmiddelen.

45’
tot

50’

De docent geeft een korte presentatie van de workshop. Bijvoorbeeld: “Deze workshop bestaat 
uit twee delen. In het eerste deel bespreken we sociale media en activisme en in het tweede 
deel gaan we zelf aan de slag.” Thema’s om een kort introducerend gesprek te beginnen: kan je 
manieren bedenken waarop er bewustzijn over een bepaald onderwerp  gecreëerd kan worden? 
Heb je laatst nog een champagne gezien over een sociale of politieke kwestie? Kan je deze 
beschrijven? (Je kan een beeld van een relevante website laten zien zoals avaaz.org (1)). 

De docent vraagt naar voorbeelden van activisme in de fysieke ruimte, voorbeelden van digitaal 
activisme en voorbeelden waarin beiden worden gecombineerd. De voorbeelden kunnen over 
lokale, nationale of internationale kwesties gaan. Bijvoorbeeld klimaatverandering, Black Lives 
Matter, vluchtelingen, etc. Een discussie volgt.

30’
tot

35’

De docent deelt voorbeelden van kunst en activisme terwijl de deelnemers in gesprek zijn: 
kunstenaars en kunstwerken die verbonden zijn met verschillende sociale en politieke kwesties.. 
Bijvoorbeeld kunstwerken uit de permanente collectie van EMST van kunstenaars als Andrea 
Bowers (2), Kendell Geers (3) and Francis Alÿs (4).

Andere voorbeelden:

Video Link (5): Vieja Gloria (2003) van Andrea Bowers. Een documentairefilm over de botsing 
tussen John Quigley en de autoriteiten van Los Angeles. Quigley wilde de “Old-Glory” redden, 
een 400 jaar oude eik, gevestigd in Valencia, California.

20’
tot

30’

Tijd voor creativiteit! De docent helpt groepjes te maken van 3 tot 5 personen. De docent 
beantwoordt verdere vragen en moedigt de jongeren aan. Deelnemers kunnen het creatieve werk 
ook onafhankelijk als groep uitvoeren en vervolgens presenteren.  

Het doel van het creatieve werk is bewustzijn van een lokale of mondiale sociale kwestie van 
een bepaalde gemeenschap opwekken en verspreiden, bijvoorbeeld een milieukwestie. (Het kan 
een kunstwerk zijn, een poster met slogans, een champagne op sociale media of een facebook-
pagina, etc.) 

De docent licht de uitdaging toe: “denk samen na over hoe je een poster maakt, we gebruiken 
een methode die we Convergent/Divergent zullen noemen. Volg de stappen hieronder en probeer 
de aangegeven tijd aan te houden – het is belangrijk om het ritme en de groepsdynamiek aan te 
houden.    

1.  kies een sociale kwestie die jouw groep belangrijk vindt. Schrijf het onderwerp in grote 
hoofdletters op het papier. 

2.  Schrijf zoveel mogelijk woorden op die te maken hebben met de door jullie gekozen sociale 
kwestie, in een snelle oefening, in twee minuten. De woorden kunnen gerelateerd zijn aan de 
oorsprong van de kwestie, hoe het zich manifesteert in de samenleving, welke mensen er het 
meest mee te maken hebben en hoe. Het gaat om kwantiteit, denk er dus niet te lang over na. 
Elk woord wordt op een ander papiertje geschreven, je kan daarvoor het papier in kleine stukjes 
knippen of sticky notes gebruiken.

3.  Gebruik 10minuten om deze woorden met je groep te bespreken en te analyseren. Organiseer 
de woorden in clusters en benoem een onderwerp voor elk cluster.  Kies het belangrijkste 
onderwerp in schrijf dit met grote hoofdletters op een ander vel papier.

4.  Schrijf weer zoveel mogelijk woorden over dit onderwerp op, in 2 minuten. Het gaat weer 
om kwantiteit, denk er dus niet te lang over na. Elk woord wordt op een ander papiertje 
geschreven, je kan daarvoor het papier in kleine stukjes knippen of sticky notes gebruiken

5.  Bespreek en analyseer deze woorden in de volgende 10 minuten, en maak wat zinnen met 
enkele woorden. Het doel is om de aandacht van anderen op jullie sociale kwestie te richten. 
Selecteer de belangrijkste.”
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Ethiek 
Het werk van de deelnemers kan met hun 
toestemming online gedeeld worden, 
of kan offline worden gehouden. Meer 
over de bescherming van privacy en 
persoonlijke gegevens, zie de Gids voor 
Leraren. Deel 1, punt 4, p. 5.

Beoordeling 
Here vindt de docent bronnen om de 
uitvoering van de workshop te beoordelen.

Beschrijving en referentie-links: 
(1) https://secure.avaaz.org

(2) https://collection.emst.gr/en/projects/border-angels/

(3) https://collection.emst.gr/en/projects/

(4)  https://collection.emst.gr/en/projects/cam-
gun-84/

(5) https://vimeo.com/389371585

tijdsduur

145’ tot 190’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/
https://narcissusmeetspandora.eu/vragenlijst-nl/
https://secure.avaaz.org
https://collection.emst.gr/en/projects/border-angels/
https://collection.emst.gr/en/projects/
https://collection.emst.gr/en/projects/camgun-84/
https://collection.emst.gr/en/projects/camgun-84/
https://vimeo.com/389371585
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20’
tot

30’

De docent legt de volgende stap van het creatieve werk uit: “De zinnen die jullie hebben gemaakt 
vormen de basis van de poster die jullie gaan ontwikkelen om een champagne mee te voeren .    
De volgende stap is een beeld samen te stellen die jullie zin zichtbaar maakt.

  1.  Kijk om je heen. Kies een element dat te maken heeft met jouw onderwerp en maak er een 
foto van.  Het kan huid, de lucht, een blaadje, een baksteen zijn…

  2.  Kies 1 kleur. Hou er rekening mee dat kleuren vaak geassocieerd worden met gevoelens,       
gemoedstoestanden of acties, bijvoorbeeld rood voor vuur, bloed, oorlog, sensualiteit en 
gevaar; blauw voor kalmte, stabiliteit, diepte, de oceaan, de lucht, verdriet. Gebruik de kleur 
om je zin te schrijven. 

  3. Breng de foto en de zin samen en transformeer ze tot een poster.

TIPS: als de kleur van de letters niet goed naar voren komt met de foto als achtergrond probeer 
dan de zin in een rechthoek met een contrasterende kleur te plaatsen. 

Ander idee: je kan een element van de foto uitsnijden met behulp van de app PS Express of 
soortgelijke app. Kies een kleur voor de achtergrond van de poster die goed contrasteert met de 
kleur van dat element en de zin; componeer de poster met dat element en de woorden van de zin 
op een speelse manier! 

30’ 
tot

45’

De docent nodigt de deelnemers uit om het werk te delen, keuzes toe te lichten en te analyseren 
met de hele groep. Gebruik een privé sociaal netwerkplatform om de resultaten te delen.

Tot slot kan elke deelnemer een foto maken van het creatieve werk en een campagne starten met 
de groep, op sociale media, facebook, etc.
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tot

60’

De docent presenteert de workshopactiviteiten en een korte geschiedenis van geanimeerde 
beelden: “Met de opkomst van de film begin 20ste eeuw en de democratisering door film en 
video vanaf de jaren 70, zijn onze portretten bewegend gemaakt. Wanneer we een film kijken staan 
we onszelf toe om naar een leven te worden getransporteerd dat zich op het scherm afspeelt en 
projecteren we onze gevoelens op de karakters die we zien. Net als de beelden die we in boeken 
en tijdschriften, en op posters zien, zijn films en video’s de belangrijkste referenties van onze 
beeldcultuur worden. In deze workshop gebruiken we het bewegend beeld om portretten te 
maken.” 

De docent legt het werkproces van deze workshop uit “een korte serie beelden maken die een 
speciale beweging in een speciale context vastleggen (bijvoorbeeld straten, sporten, concerten, 
school).

Wees je bewust van je eigen cultuur en wat jij en anderen waarderen in jullie gewoontes: eten, 
bepaalde plaatsen – hoeveel hetzelfde en verschillend is.

Wanneer de series zijn ontstaan, gaan we ze willekeurig de-componeren en her-componeren met 
de Improvisa app, dat zo een ‘sequencer’ wordt. Het zal ook mogelijk zijn om geluid toe te voegen, 
zodat degene die ermee bezig is een bewegend beeld kan creëren met elke keer een ander geluid, 
afhankelijk van de toetsen die ingedrukt worden.”  

Installeer de Improvisa app en maak deze toegankelijk.

De docent presenteert de geschiedenis van de app, hoe hij functioneert en wat je ermee kan. En 
laat enkele voorbeelden zien (gerelateerd aan het onderwerp van de workshop

De deelnemers krijgen even de tijd om met de app te spelen. 

De docent presenteert en bespreekt het voorbeeld van de series van Muybridge (1) en helpt 
enkele beelden analyseren (volgens het Model voor beeldanalyse in Deel 1, punt 7 in de Gids 
voor docenten). De deelnemers leren de eerste reeksen in fotografie kennen, de basis van 
animatie en cinema. 

De docent geeft technisch advies over beeldsequenties; het minimale aantal frames in elke 
sequentie (bijvoorbeeld: 12); het gebruik van timelapse om de beeldopname te regelen, etc. 

50’
tot

60’

FOTOSESSIE: om de bewegingsserie te maken: de docent het werk van deze sessie te 
organiseren en werkgroepjes te vormen. De deelnemers  moeten bedenken welke soort serie ze 
willen maken en stellen een werkplan op (een klein storyboard). Deze sessie kan op verschillende 
locaties worden gehouden, afhankelijk van de werkplannen. De groepjes kunnen bijvoorbeeld 
beelden op straat vangen of een set maken in een kamer. Het is belangrijk om verschillende 
series vast te leggen. 

45’
tot

60’

ERKEN MET GELUID: Het geluid zal als een essentieel element werken in een multimedia 
vertelling. De docent laat verschillend geluidsmateriaal omtrent de stad horen, muziek, 
omgevingsgeluiden, etc. uit de collectie van  Improvisa (2). De deelnemers luisteren en 
analyseren de geluiden. 

De docent legt enkele relevante aspecten van copyright uit en laat de mogelijkheden zien van het 
gebruik van bestaand beeld- en geluidsmateriaal. 

De deelnemers verkennen het geluidsmateriaal en gebruiken de Improvisa App om te 
experimenteren met het combineren van geluid en beeld.

De docent helpt hen bij het maken en delen van albums met de Improvisa app (3).
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INTRODUCTIE  
Algemene beschrijving
Deze activiteit is bedoeld om jongeren aan te moedigen naar hun 
omgeving en naar de manier van leven van anderen te kijken. Zich 
bewust worden van de eigen cultuur en van wat zij en anderen 
waarderen aan de gewoontes: eten, bepaalde plaatsen – hoeveel 
hetzelfde en verschillend is. Deze workshop stimuleert samenwerking 
om een kort video met bewegend beeld en geluid te maken. Het 
biedt jongeren digitale technologieën die hen zullen helpen zich met 
vertrouwen en verantwoordelijkheid te bewegen in de digitale wereld. 

DOELEN
 › De competentie om digitale inhoud samen te stellen vergroten.

 › Het bewustzijn vergroten dat mensen tot verschillende culturen 
kunnen behoren en zich daarmee identificeren.

 › Bewustmaken dat cultuur fluïde en in beweging is.

 › Experimenteren met nieuwe digitale hulpmiddelen om beelden te 
maken en te bewerken.

VOORBEREIDING
Voor de activiteit:

 › Verzamel fotoportretten en deel het digitaal met de deelnemers. 
Zie enkele auteurs bij de referenties. 

 › Een privé social medium-platform klaarzetten om elkaars foto’s te 
delen (e-portfolio, padlet...).

 › Installeer Improvisa App (zie Toolkit voor de instructies).

Bereid het lokaal of andere ruimte voor:

 › Tafels en stoelen.

 › Internettoegang.

 › Video-projector en computer om te kunnen projecteren.

 › Een smartphone per groep deelnemers (minimaal). 

OPTIONEEL: beeldbewerkingsapps

DIGITALE VAARDIGHEDEN
NIVAEU 3: een nieuw digitaal hulpmiddel leren te gebruiken.

Ethiek 
Het werk van de deelnemers kan met hun 
toestemming online gedeeld worden, 
of kan offline worden gehouden. Meer 
over de bescherming van privacy en 
persoonlijke gegevens, zie de Gids voor 
Leraren. Deel 1, punt 4, p. 5.

Beoordeling 
Here vindt de docent bronnen om de 
uitvoering van de workshop te beoordelen.

Beschrijving en referentie-links:
(1) Muybridge sequence example

(2) Improvisa’s collection - Urban SOUNDS 
and MUSIC

Link voor pdf

(3) IMPROVISA APP TUTORIAL 

Link voor pdf

(4) Tutorials - Audacity Manual 

https://www.audacityteam.org/

(5) https://freesound.org/ (vereist login)

tijdsduur

230’ tot  390’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Toolkit-NarcissusMeetsPandora.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/
https://narcissusmeetspandora.eu/vragenlijst-nl/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Muybridge_race_horse_animated.gif%23/media/File:Chevaux-muybridge-sos-photos-traitement-image-retouche-editing-prise-de-vue.jpg
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/NMP_Sounds-REFERENCES.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Narcisuss-Tutorial-Improvisa-app-LABA-EN.pdf
https://www.audacityteam.org/
https://freesound.org/
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0’
tot

90’

GELUID SESSIE: De docent helpt de deelnemers om de Audacity software te gebruiken om 
hun eigen samples te maken. Audacity Manual (3). Deelnemers verkennen Audacity software 
en experimenteren met het maken van samples met behulp van deze software en rechtenvrij 
geluidsmateriaal die beschikbaar is voor hen. Deelnemers kunnen geluiden om te gebruiken 
halen bij FreeSound (5) of uit de collectie van Improvisa (4) om opnieuw te editen bij het creëren 
van nieuwe geluiden. 

NB: Je kan deze STAP OVERSLAAN en geluiden van FreeSound (5) of uit de collective van 
Improvisa (4) gebruiken zonder ze te editen met Audacity. Deze geluiden kunnen worden 
gecombineerd met de beelden. 

De docent helpt de deelnemers om de Audacity software te gebruiken om hun eigen samples 
te maken. Audacity Manual (3). Deelnemers verkennen Audacity software en experimenteren 
met het maken van samples met behulp van deze software en rechtenvrij geluidsmateriaal die 
beschikbaar is voor hen. Deelnemers kunnen geluiden om te gebruiken halen bij FreeSound (5)  
of uit de collectie van Improvisa (4) om opnieuw te editen bij het creëren van nieuwe geluiden. 

NB: Je kan deze STAP OVERSLAAN en geluiden van FreeSound (5) of uit de collective van 
Improvisa (4) gebruiken zonder ze te editen met Audacity. Deze geluiden kunnen worden 
gecombineerd met de beelden. 

45’
tot

60’

Deelnemers gaan creëren met de Improvisa App. Als eerste legt de docent uit hoe ze albums 
moeten maken en delen met de Improvisa App (6). De groepjes maken vervolgens hun eigen 
albums in de Improvisa App waarbij ze beeld en geluid combineren. Gezamenlijk beslissen de 
groepen hoeveel en welke albums ze zullen delen.

45’
tot

60’

De albums worden kort gepresenteerd aan de hele groep (maximaal 3 minuten per groepje). 
Elke deelnemer kan individueel interactief bezig zijn met de albums die door de andere groepjes 
zijn gemaakt en zijn eigen compositie maken. De docent leidt het gesprek over het combineren 
van talen om een rijk verhaal vanuit meerdere perspectieven te scheppen en de constructie van 
persoonlijke betekenissen. Gesprekken over zelf- en collectieve representaties en de verbeelding; 
en hoe iedere groep een collectieve creatie maakte; hoe mensen tot verschillende culturen 
kunnen behoren waarmee ze zich identificeren.
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ap 10’ De docent leidt de deelnemers naar een creatieve dialoog en kritisch denken waardoor ze 
geïnspireerd raken om een nieuw kunstwerk te maken. Door de mythen van Narcissus en Pandora 
te behandelen, komt de vraag op: “zijn er adviezen of waardevolle ideeën uit de mythen te halen, 
vandaag de dag?”. 

In de groep vraagt de docent aan de deelnemers om hierover na te denken: “wat gaan we doen? 
Wat is ons doel?” De docent kan een afbeelding van Narcissus en van Pandora (1) laten zien 
en vragen: “wat zie je? Waar denk je aan of wat kan je erbij verzinnen? Hoe zou je Narcissus of 
Pandora beschrijven als persoon?

10’
tot

20’

De docent zou de mythe van Narcissus van Ovidius kunnen vertellen (2).

De docent brengt een gesprek op gang over de mythen en de onderwerpen die daaruit naar 
voren komen. Het doel is om daarbij creatief en kritisch te denken, te beginnen met enkele 
suggesties voor onderwerpen (3) om het gesprek te beginnen.

De docent kan hieruit enkelen kiezen of een ander onderwerp kiezen dat aan zal sluiten bij de 
interesses van de leerlingen en met de mythen verbonden is. Het is belangrijk om te praten over 
de kracht van beelden vandaag de dag. Gaan we bijvoorbeeld helemaal op in een scherm of in 
sociale media zoals Narcissus helemaal opging in zijn eigen spiegelbeeld in de bron? 

10’
tot

20’

De docent zou de mythe van Pandora (2) kunnen vertellen en een gesprek over enkele 
gerelateerde onderwerpen kunnen beginnen (4)

Het is belangrijk om over de ambivalentie van technologie te praten. ‘Vuur’ was een ‘cutting edge’ 
technologie dat het leven van de mens veranderde op vele manieren. Elke nieuwe technologie 
kan ook risico’s met zich meebrengen. Dat is de boodschap van Pandora. Het internet en de 
sociale media hebben onze levens op vele manieren veranderd. Wat zijn de positieve en wat zijn 
de negatieve kanten van de verspreiding van digitale technologie en communicatie? De docent 
kan bijvoorbeeld vragen naar ‘privacy-kwesties’, zoals Facebook’s ‘social media experiment’ (5).

15’
tot

25’

De docent brengt een gesprek over de ambivalentie van technologie op gang. Enkele suggesties 
om de discussie te organiseren: 

Ten eerste moeten de deelnemers in twee groepen worden verdeeld. Een persoon blijft neutraal 
en zal de discussie leiden als een ‘mediator’. De ene groep zal betogen dat sociale media ons 
dagelijks leven positief hebben beïnvloed (ze zorgen bijvoorbeeld voor een openbare ruimte waar 
je jezelf kan uitdrukken en waar je sociale kwesties ter discussie kan stellen). De andere groep 
betoogt tegen sociale media (vanwege hun zorgen over privacy bijvoorbeeld).

NB: de deelnemers spelen een rol in hun groep, hun persoonlijke opvatting doet er even niet toe. 
Zelfs als zij tegen sociale media zijn, moeten ze argumenten vinden voor de opvatting dat ze goed 
zijn, en vice versa. Elk team werkt 5 -10 minuten afzonderlijk aan het vinden van argumenten om 
hun ideeën weer te geven. Daarna start ‘de mediator’ de discussie van ongeveer 10 minuten, 
waarbij elk team zijn argumenten naar voren brengt. De ‘mediator’ vraagt of er nog vragen zijn. 
Het debat kan eindigen met een stemming over de winnaar. Elke deelnemer stemt hardop; wel of 
niet overtuigd door de argumenten van het andere team. Het team met de meeste stemmen wint.

60’
tot

90’

Tijd voor creativiteit! De docent moedigt de deelnemers aan om lol te maken en te genieten van de 
creatieve activiteit. We zien verschillende kunstwerken die Narcissus en Pandora afbeelden (1), van 
oude tot hedendaagse.

De docent nodigt de deelnemers uit om een kunstwerk te maken ter herinnering aan hun deelname 
aan de workshop.

De docent nodigt de deelnemers uit om groepjes te maken en na te denken over welk onderwerp dat 
gerelateerd is aan de mythen, zij zich graag mee bezig willen houden. Het resultaat is een portret dat 
direct of indirect verbonden is met Narcissus of Pandora.

De deelnemers kunnen elk expressiemiddel gebruiken die ze willen (schilderkunst, fotografie, video, 
live performance, een verhaal of een gedicht). Maak bijvoorbeeld een foto van jezelf waarbij je een 
beeld van Narcissus of Pandora interpreteert alsof ze nu zouden leven. Deelnemers kunnen zelfs een 
kunstwerk maken met een breder thema over het hedendaagse leven en sociale media. De docent 
kan inspirerend werk van Andreas Angelidakis ‘Vessel’ (6) laten zien. 
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INTRODUCTIE  
Algemene beschrijving
Met de mythe van Narcissus en Pandora als uitgangspunt, gaat 
deze workshop over de kracht van beelden. Wanneer we het over 
een ‘mythe’ hebben, gaat het om een fascinerend verhaal dat op 
verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden, in verschillende 
contexten, altijd op een verfrissende manier, dat een geheim over 
het hedendaagse leven  lijkt te bevatten. De deelnemers gaan de 
boodschap van deze twee mythes bespreken op een creatieve 
en kritische manier. Ze zullen geïnspireerd worden om hun eigen 
kunstwerk te creëren. 

DOELEN
 › Het denken over hoe sociale media ons dagelijks leven is gaan 

beïnvloeden op gang brengen.

 › Bewustzijn creëren van de positieve en negatieve invloeden van 
sociale media

VOORBEREIDING
Voor de activiteit:

 › Verzamel portretbeelden die in verband staan met Narcissus and 
Pandora, zie link 1. Breng uw deelnemer op de hoogte van het 
bestaan van beeldrechten.

 › Zet de links klaar. 

 › Kunstmaterialen om het portret mee te maken klaarzetten (lijm, 
tijdschriften, kleurpotloden, ecoline, karton, kwasten, etc.). 

 › Een privé social medium-platform klaarzetten om elkaars foto’s te 
delen (e-portfolio, padlet...).

Bereid het lokaal of andere ruimte voor:

 › Tafels en stoelen.

 › Internettoegang.

 › Video-projector en computer om te kunnen projecteren.

 › Een smartphone per groep deelnemers (minimaal). 

OPTIONEEL: beeldbewerkingsapps

DIGITALE VAARDIGHEDEN
NIVEAU 1: basisgebruik van of digitale hulpmiddelen.

Ethics 
Het werk van de deelnemers kan met hun 
toestemming online gedeeld worden, 
of kan offline worden gehouden. Meer 
over de bescherming van privacy en 
persoonlijke gegevens, zie de Gids voor 
Leraren. Deel 1, punt 4, p. 5.

Other options 
Deze workshop kan ook in twee sessies 
worden gehouden, waarbij de docent het 
eerste deel uitvoert en het praktische deel 
thuis laat doen. De deelnemers nemen 
dan hun werk mee naar de tweede sessie 
waar zij het gaan presenteren en samen 
bespreken.

Beoordeling 
Here vindt de docent bronnen om de 
uitvoering van de workshop te beoordelen.

Beschrijving en referentie-links:

(1) Kunstbeelden van Narcissus en Pandora
Link voor pdf

(2) Lees / luister naar de mythe van 
Narcissus van Ovid en naar de mythe  
van Pandora

Link voor pdf

(3) Onderwerpen voor discussie over de 
Narcissus-mythe:

Link voor pdf

(4) Onderwerpen voor discussie over de 
mythe van Pandora:

Link voor pdf

(5) Een experiment op sociale media

https://abcnews.go.com/Health/consent-
ed-face-%20books-social-experiment/sto-
ry?id=24368579

(6) Andreas Angelidakis’ “Vessel”  

https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/
VESSEL_AndreasAngelidakis.mov?dl=0#

tijdsduur

165’ tot 255’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/
https://narcissusmeetspandora.eu/vragenlijst-nl/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/ART-IMAGES-of-Narcissus-and-Pandora.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/Myths_NL.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/NMP_Narcissus-discussie-onderwerpen_NL.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/NMP_Pandora-discussie-onderwerpen_NL.pdf
https://abcnews.go.com/Health/consented-face-%2520books-social-experiment/story%3Fid%3D24368579
https://abcnews.go.com/Health/consented-face-%2520books-social-experiment/story%3Fid%3D24368579
https://abcnews.go.com/Health/consented-face-%2520books-social-experiment/story%3Fid%3D24368579
https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/VESSEL_AndreasAngelidakis.mov%3Fdl%3D0%23
https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/VESSEL_AndreasAngelidakis.mov%3Fdl%3D0%23
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tot

60’

De docent legt de bedoeling van de workshop uit en bespreekt het format van de fotoroman. 
“Experimenteren met en werken aan de constructie en deconstructie van populaire en klassieke 
narratieve ‘formats’, zoals dat van de fotoroman. De fotoroman heeft een traditioneel, lineair format, 
waarin beeld en tekst gecombineerd worden om verhalen op te bouwen, meestal over liefde, 
passie, bedrog, etc., door het verhalen van dagelijkse gebeurtenissen, het gebruik van karakters met 
duidelijk gemarkeerde en gemakkelijk herkenbare persoonlijke en fysieke kenmerken. Elementen als 
lichaamshouding of kleding zijn essentieel om de gewenste emoties en waarden te laten zien, en om 
gemakkelijker in de rol mee te gaan of de toeschouwer zich van een karakter te laten verwijderen. 

De workshop doelt op: het combineren van talen om een rijk narratief vanuit een multidimensionaal 
perspectief en constructie van persoonlijke betekenissen tot stand te brengen; om te praten over 
representatie en verbeelding van jezelf en van een collectief; om een gezamenlijke creatie te maken 
middels collectieve activiteiten, interpretaties en herinterpretaties. 

Installeer de Improvisa App en maak het toegankelijk.

De docent presenteert de geschiedenis van de app, hoe hij functioneert en wat je ermee kan. En laat 
enkele voorbeelden zien (1). De leerlingen krijgen even de tijd om ermee te spelen.

De docent leert de deelnemers enkele aspecten van de fotoroman - de geschiedenis, de types van 
beelden en esthetiek die wordt gebruikt en het melodrama; visualisatie van het fotomateriaal van 
fotoromans. Analyse van de beelden, vooral vanuit esthetisch perspectief, kunstzinnige en com-
municatieve doeleinden. 

50’
tot

60’

FOTO SESSIE om een serie stilstaande beelden te creëren: helpt de docent het werk van deze 
sessie te organiseren en werkgroepjes te vormen. De deelnemers moeten bedenken welke soort 
series zij willen uitvoeren en een werkplan maken (een klein storyboard). Deze sessie kan op 
verschillende locaties worden gehouden, afhankelijk van de werkplannen. De groepjes kunnen 
bijvoorbeeld op straat beelden opvangen of kunnen binnen in een kamer een set maken.

45’
tot

60’

WERKEN MET GELUID: Het geluid zal werken als een essentieel element in een multimedia-
vertelling. De docent laat verschillend geluidsmateriaal horen die gerelateerd is aan de stedelijke 
omgeving; muziek, omgevingsgeluiden etc. uit de collectie van Improvisa (2) Deelnemers 
luisteren en analyseren.

De docent geeft een toelichting op relevante aspecten van copyright en op de mogelijkheden om 
gebruik te maken van bestaand visueel en geluidsmateriaal. 

Verken het geluidsmateriaal en gebruik de Improvisa App om te experimenteren met het 
combineren van beeld en geluid. 

0’
tot

90’

GELUIDSESSIE: De docent helpt de deelnemers om de Audacity software te gebruiken om 
hun eigen samples te maken. Audacity Manual (3). Deelnemers verkennen Audacity software 
en experimenteren met het maken van samples met behulp van deze software en rechtenvrij 
geluidsmateriaal die beschikbaar is voor hen. Deelnemers kunnen geluiden om te gebruiken halen 
bij FreeSound (5) of uit de collectie van Improvisa (4) om opnieuw te editen bij het creëren van 
nieuwe geluiden. 

NB: Je kan deze STAP OVERSLAAN en geluiden van FreeSound (5) of uit de collective van 
Improvisa (4) gebruiken zonder ze te editen met Audacity. Deze geluiden kunnen worden 
gecombineerd met de beelden.

45’
tot

60’

Deelnemers gaan creëren met de Improvisa App. Als eerste legt de docent uit hoe ze albums 
moeten maken en delen met de Improvisa App IMPROVISA APPTUTORIAL (5). De groepjes 
maken vervolgens hun eigen albums in de Improvisa App waarbij ze beeld en geluid combineren. 
Gezamenlijk beslissen de groepen hoeveel en welke albums ze zullen delen.. Over het gebruik 
van creaties van andere mensen kan de docent kijken bij ‘beeldrechten’ in de Gids voor docenten 
> Bijlagen> Leer meer over >  Bijlagen > Juridische bronnen. 

45’
tot

60’

De albums worden kort gepresenteerd aan de hele groep (maximaal 3 minuten per groepje). 
Elke deelnemer kan individueel interactief bezig zijn met de albums die door de andere groepjes 
zijn gemaakt en zijn eigen compositie maken. De docent leidt het gesprek over het combineren 
van talen om een rijk verhaal vanuit meerdere perspectieven te scheppen en de constructie van 
persoonlijke betekenissen. Gesprekken over zelf- en collectieve representaties en de verbeelding; 
en hoe iedere groep een collectieve creatie maakte.and construction of personal meanings. 
Discuss about self and collective representation and imaginary; how each group performed a 
Collective creation as artistic and expressive practice.

INTRODUCTIE  
Algemene beschrijving 
Experimenteren hoe fotografie een gemeenschappelijke en gedeelde 
identiteit kan weergeven. De kracht van beelden om verhalen te 
communiceren met voornamelijk portretfoto’s. Het fotoroman-
format gebruiken om betekenisvolle verhalen te vertellen voor een 
groep of gemeenschap. In deze workshop zullen de deelnemers, 
na het analyseren van het format, een eigen fotoroman, waarbij 
zij experimenteren met de de concepten van lineair en niet lineair, 
of met thema’s en concepten die niet traditioneel zijn voor het 
fotoroman-format.  

DOELEN
 › Competentie om digitale inhoud samen te stellen vergroten 
 › Bewustzijn vergroten dat mensen tot verschillende culturen kunnen 

behoren waarmee zij zich identificeren.
 › Bewustmaken dat cultuur fluïde en dynamisch is. 
 › Experimenteren met nieuwe digitale hulpmiddelen om beelden te 

maken en te bewerken.  

VOORBEREIDING
Voor de activiteit:

 › Zet de LINKS naar de filmpjes klaar.

 › Installeer Improvisa App (zie Toolkit).

 › Een privé social medium-platform klaarzetten om elkaars foto’s te 
delen (e-portfolio, padlet...).

Bereid het lokaal of andere ruimte voor:

 › Tafels en stoelen.

 › Internettoegang.

 › Video-projector en computer om te kunnen projecteren.

 › Een smartphone per groep deelnemers (minimaal). 

OPTIONEEL: beeldbewerkingsapps

DIGITALE VAARDIGHEDEN
NIVAEU 3: een nieuw digitaal hulpmiddel leren te gebruiken.
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Ethiek 
Het werk van de deelnemers kan met hun 
toestemming online gedeeld worden, 
of kan offline worden gehouden. Meer 
over de bescherming van privacy en 
persoonlijke gegevens, zie de Gids voor 
Leraren. Deel 1, punt 4, p. 5.

Andere opties 
De docent kan de structuur van de work-
shop veranderen naar eigen wens, ver-
beelding en kennis. Activiteiten kunnen 
worden weggelaten of toegevoegd al naar 
gelang de interesses en behoeften van de 
groep.

Beoordeling 
Here vindt de docent bronnen om de 
uitvoering van de workshop te beoordelen.

Beschrijving en referentie-links:

(1) Gesprek over wat een fotoroman is:

https://necsus-ejms.org/the-photo-novel-a-minor-
medium-by-jan-baetens/

https://elpais.com/cultura/2018/01/08/babelia/ 
1515414579_173485.html

(2) Improvisa’s collection - Urban SOUNDS 
and MUSIC

Link voor pdf

(3) Tutorials - Audacity Manual 
audacityteam.org

(4) https://freesound.org/ (vereist login)

(5) IMPROVISA APP TUTORIAL 
Link voor pdf

tijdsduur

230’ tot  390’

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Toolkit-NarcissusMeetsPandora.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/12/EducatorGuide_NL.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/
https://narcissusmeetspandora.eu/vragenlijst-nl/
https://necsus-ejms.org/the-photo-novel-a-minor-medium-by-jan-baetens/
https://necsus-ejms.org/the-photo-novel-a-minor-medium-by-jan-baetens/
https://elpais.com/cultura/2018/01/08/babelia/1515414579_173485.html
https://elpais.com/cultura/2018/01/08/babelia/1515414579_173485.html
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/NMP_Sounds-REFERENCES.pdf
https://www.audacityteam.org/
https://freesound.org/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Narcisuss-Tutorial-Improvisa-app-LABA-EN.pdf
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