
Heb jij ook wel eens een vraag over 
je leven en ben je op zoek naar het 
antwoord of de weg ernaar toe? 
Intuïtief fotograferen laat je 
antwoorden zien die er al zijn, die 
je alleen nog maar hoeft te 
herkennen. Het vraagt stilstaan, 
wat langer naar de dingen kijken 
om de betekenis te gaan zien in wat 
je tegenkomt, opvalt of toevalt.  
 
Deze workshop is een 
ontdekkingstocht, een persoonlijke 
ervaring. Je hoeft dus geen kennis 
te hebben in het maken van mooie 
of technisch kloppende plaatjes. 
Voordat je gaat fotograferen kun je 
een thema of een vraag formuleren 
waar je graag een richting, een 
antwoord of een aanwijzing in wilt 
ontvangen. Je kunt ook blanco gaan 
fotograferen en tijdens het 
fotograferen kijken wat zich aan je 
laat zien. Welke wijze je ook kiest, 
je zult altijd verrast worden.
 
Bij terugkomst kies je één, hooguit 
twee foto’s uit waar je op dat 
moment het meest mee hebt en ga 
je zelf of samen met ons op zoek 
naar ‘wat’ de foto jou vertelt. Van 
de gekozen foto(‘s) ga je  iets 
maken wat je in je dagelijkse leven 
regelmatig gebruikt of ziet. 
Bijvoorbeeld een muismat, een 
boekenlegger, een kaartje voor aan 
je autospiegel, e.d. Maar je kunt 
ook zelf een klein voorwerp 
meenemen en dat beplakken met 
jouw foto(‘s). Zo blijf je in 
verbinding met hetgeen je hebt 
ervaren en ontdekt.  

Stil-staan be-leven ont-dekken

INTUÏTIEF FOTOGRAFEREN 

SCHERPSTELLEN OP JOU 

Programma

11.00  ontvangst en kennismaking
11.30  fotograferen
12.15  versnapering en foto’s
             uitzoeken
13.00  foto’s verwerken
14.00  delen ervaringen
14.30  afsluiting

Locaties en data: 
de Duivelsberg, Berg en Dal
10 september en 1 oktober

het Boshuys, Best
17 september

Praktisch

Kosten: € 50  incl. materialen en 
koffie, thee, excl. lunch

Aantal deelnemers: max. 10

Nodig: je neemt je eigen digitale 
camera en evt. regenkleding 
mee. 

Meer weten of aanmelden
Yolanda: 06 38527754
    be-a-life@onsneteindhoven.nl
Saskia: 06 49352030
    saskia@spiegeltjou.nl

Wie zijn wij?

Yolanda Warmoeskerken
Stilstaan bij wat zich aandient of aangediend heeft in mijn leven en 
daarmee in verbinding gaan zodat het een ervaring wordt waardoor ik 
mezelf weer dieper leer kennen, is wie ik ben. Anderen helpen, 
aanmoedigen of inspireren op deze weg doe ik onder de naam BE-a-Life.

Saskia van de Laak
Beelden en de verbeelding verrassen mij telkens weer. Ik vind hierin 
antwoorden op mijn vragen. Met mijn bedrijf Mirrors help ik mensen  
(met gebruik van fotografie) hun eigen keuzes te maken. 


