
Alternatieve en Experimentele Fotografie in de Bollenburcht  MOEDERDAG 11 mei !!
De Polaroid Emulsie 
Transfer !!
De magie van bloemen 
vertaald naar poëtische 
fotografie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Deze workshop neemt je mee in de wonderlijke wereld van instant fotografie.!
Met een vintage Polaroid camera, de “ouderwetse” kant en klaar foto, !
wordt de pracht van bloemen gefotografeerd. !
Of wil je liever een vintage portret? !
Ook dat behoort tot de mogelijkheden met de rekwisieten die aanwezig zijn.!
Vervolgens wordt de positieve fotolaag, de emulsie geplaatst op een andere drager. !
Bijvoorbeeld aquarel papier maar ook canvas of hout behoort tot de mogelijkheden.!
Tijdens dit proces wordt de opname gemanipuleerd met penselen !
en ontstaat er een uniek en poëtisch beeld.!
De techniek komt uit de jaren 70, een tijd waarin Polaroid Fotografie erg populair was. !
Zoals bijvoorbeeld door Andy Warhol en andere Pop-Art kunstenaars.!
Heel bekend van Hockney zijn de polaroid collages, !
meerdere opnames die samen één beeld vormen.!!
De workshop leert je ook voor welke camera’s nog film verkrijgbaar is!
en wat er meer mogelijk is in de alternatieve fotografie.!
Zoals bijvoorbeeld het gebruik van telefoon apps, edeldruk met digitale negatieven !
of zelfs fotografie met een blikje.!
Daarnaast worden de nieuwe ontwikkelingen besproken en getoond zoals de Instant Lab, !
een camera die van je digitale foto een echte Polaroid opname maakt.!
En je hoeft zeker géén fotografische kennis te hebben.!
 !
Aantal deelnemers/!
8 !!



Tijdsduur/!
13.00 - 17.00 uur!!
Kosten inclusief materiaal !
zoals film, aquarel, canvas of hout en gebruik van camera’s!!
€ 50,00 pp!!
Mee naar huis;!
Een transfer op aquarel, één op canvas of hout en twee “gewone” opnames.!

!!!!
Polaroid analoge opnames!!



Alternatieve Experimentele en Fotografie in de Bollenburcht   zaterdag 17 mei!!!
Edeldruk uit de 19e eeuw!!
Blueprints of flowers, een 
wonderlijke combinatie met 
digitale fotografie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Een telefoon, spiegelreflex of compact camera? !
Alles is mogelijk, iedereen kan meedoen aan deze workshop Cyanotypie ongeacht welke camera.!!
De workshop vervoerd je naar 1842, de ontdekking van de lichtgevoelige stoffen !
en destijds de enige manier een foto te plaatsen in een boek!!
Zelf maak je met deze bijzondere stoffen het aquarel papier lichtgevoelig !
en bepalen jou verfstreken en kader het uiteindelijke resultaat van de edeldruk.!!
Tijdens het drogen is het tijd voor de fotografie; !
Met de telefoon, compact of spiegelreflex worden de bloemen gefotografeerd.!
Met deze foto’s gaan we aan de slag en maken we digitale negatieven op transparanten.!
Vervolgens worden er contactafdrukken gemaakt met deze negatieven op je voorbehandelde 
aquarel papier. Dat gebeurt in de zon of met slecht weer met UV licht.!
Daarna volgt het ontwikkelen, het versterken of juist verzwakken van de afdruk.!
En ontdek je hoe je met simpele huis-, tuin- en keuken middelen de afdruk kunt kleuren.!
Zoals dat ook gebeurde in de 19e eeuw!!!
Aantal deelnemers/!
5 !!
Tijdsduur/!
13.00 - 17.00 uur!!
Kosten inclusief materiaal/!
€ 50,00 pp!



!
Meenemen! !
USB kabel van telefoon of camera!!!
Mee naar huis;!
Emulsie voor 50 prints van 20x25, het digitale negatief en meerdere afdrukken.!
Het streven is 6 tot 8 prints, niet belicht aquarel gaat mee naar huis.!
!



!
Alternatieve Experimentele en Fotografie in de Bollenburcht   zaterdag 24 mei!!!

Creatieve Transfers !!
Lente op canvas, hout en 
aquarel?  …met inktjet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zelf je foto plaatsen op verschillende materialen?!
Inderdaad zonder dure commerciële oplossingen en aan jou de materiaal keuze?!
De workshop laat je ontdekken welke mediums je kunt gebruiken voor hout, metaal, glas, canvas 
of zelfs plastic.!
Van natuurgetrouw tot een impressionistisch beeld of een collage van verschillende foto’s.!
Allemaal mogelijkheden met je eigen inkjet printer, gewoon papier en fotopapier.!
Deze dag de lente op hout, canvas, glas en aquarel papier...!!
We starten met fotograferen van de bloemen, of als je dat interessanter vindt het landschap.!
Dus zeker niet je camera of telefoon gaan vergeten!!
Met de koffiebreak volgt het printen van de mooiste foto’s op beide papiersoorten.!
Deze prints prepareren we voor de verschillende dragers zoals hout, canvas, glas en aquarel 
papier.!!
Tijdens de droogtijd is het tijd voor de lunch.!
Na de lunch worden de werken ontdaan van het overtollige papier !
en wat overblijft zijn fantastische afbeeldingen op de diverse materialen. !
Van puur realistisch tot impressies die je met de aanwijzingen gemakkelijk naar je eigen hand kan 
zetten.!
En absoluut uitnodigen voor meerdere experimenten thuis!!!
Aantal deelnemers/!
6!



!
Tijdsduur/!
10.30 - 16.00 (uitloop 16.30) uur!!
Kosten inclusief materiaal en lunch/!
80,00 pp!!
Meenemen! !
USB kabel van telefoon of camera!!!
Mee naar huis;!
Inktjet transfers op hout, triplex, canvas, glas en aquarel!


