
Fotoketting 
 
Wat is een fotoketting? 
Dit is een serie elkaar opvolgende foto`s die steeds door een andere Fotograaf zijn gemaakt, zeg 
maar een fotografische kettingbrief.  
 
Wat is het doel van de Fotoketting?  

 De Fotograaf te leren kijken naar foto`s van andere fotografen en hier op te reageren.  
Hopelijk vormt dit achteraf aanleiding tot leuke discussies.  
Maak het jezelf niet te moeilijk en denk er niet te zwaar over na. Laat dit een leuk avontuur zijn 
en wellicht een nieuwe insteek voor het maken van een ander soortige foto!  

 
Hoe werkt de fotoketting?  
1. De startfoto wordt door de AC gemaakt en aangeleverd aan de eerste deelnemer in de reeks. 
2. Deze fotograaf bestudeert de foto aandachtig en reageert daarop met een eigen foto.  

Deze foto bevat tenminste één thematisch, compositorisch of symbolisch element uit de 
voorgaande foto.  

3. Voor het maken en opsturen van je foto heb je 1 of 2 weken de tijd; hangt af van aantal 
deelnemers.  

4. De fotoketting eindigt eind december. De resultaten worden getoond bij de nieuwjaarsreceptie, 
waar jij als fotograaf kan uitleggen waarom jouw foto een ‘antwoord’ is op, en een voortgang is 
van de vorige foto, wat  jou heeft geïnspireerd. 

5. We hopen een dubbele ketting te kunnen starten, waardoor achteraf het extra leuk is om te zien 
via welke verschillende wegen we van startfoto naar slotfoto gekomen zijn.  

 
Hoe geven we de foto`s door? 
1. De reactie-foto`s worden steeds opgestuurd naar de AC die vervolgens zorgt voor doorsturen 

naar de volgende deelnemer.   
2. Daarbij in korte tekst aangeven wat jouw visie/associatie is geweest voor jouw vervolg foto. 

 
Waar moeten de foto`s aan voldoen ?  

 De foto moet zoals gezegd minimaal één element uit de voorgaande foto bevatten.  
 De foto mag zowel in kleur als in zwart-wit gemaakt worden.  

 
Wat is belangrijk voor de fotoketting?  

 Het allerbelangrijkste is dat de visie van de fotograaf naar voren komt.  
 Het onderwerp is niet van belang.  
 Uiteraard wordt wel enige kwaliteit verwacht, maar deze speelt een mindere rol.  

 
Wie is de winnaar ?  
Niemand, of eigenlijk iedereen. Het gaat om het ontwikkelen en zichtbaar maken van de 
fotografische denkwijze. 
 
Hoe meld ik me aan ?  

 Op de eerste clubavond in september kan je je 
inschrijven op de intekenlijst. Hierop moet je 
ook doorgeven de weken dat je niet in de 
gelegenheid zal zijn om de volgende foto voor de 
fotoketting te maken. De organisatie zal daar 
dan rekening mee houden.  

 Of  je stuurt vóór de 1ste clubavond in september 
een mail naar de AC. 

 
 
Voorbeeld?    
zie het plaatje hiernaast;  
  
 
 
 
 


