
Fotograaf
Pics or it didn’t happen, we zeiden het al. Maar het werk van een fotograaf tijdens het festivalweekend
gaat over iets meer dan alleen een foto schieten. We gaan nog iets dieper in op het werk zodat je
goed geïnformeerd bent.

Tijdens het festivalweekend fotografeer je aan de hand van een rooster verschillende voorstellingen.
Je bent tijdens het festival te herkennen aan een CTF t-shirt en CTF-pas die jou in combinatie met je
camera de vrijheid geeft om je tijdens het festival en gedurende een voorstelling vrij te bewegen.

Er nemen 24 horecazaken deel aan het Café Theater Festival 2022. In elke horecazaak staat een
artiest/groep, en deze speelt gedurende het weekend tussen de 8 en 10 keer. Bij elke locatie is een
vrijwilliger, een locatiemanager, ingedeeld waar je terecht kan met al je vragen in/over die betreffende
horecazaak.

Voorbereiding
Je zorgt ervoor dat je vooraf weet wat de lichtinval en indeling van de horecazaak is en op tijd
aanwezig bij de voorstelling. Je checkt bij de locatiemanager waar de artiesten spelen en hoe de
voorstelling verloopt. Zorg ervoor dat de artiesten weten dat je er bent en dat je tijdens de voorstelling
rondloopt.

Werken In Een Volle Locatie
Foto’s maken tijdens het CTF brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Niet alleen spelen de
artiesten door de gehele locatie en is er niet een geduide plek waar ze spelen, maar kan de locatie
ook echt stampvol staan. Het is aan jou de taak om je hiertussen te bewegen en de voorstelling op de
best mogelijke manier vast te leggen.

Aan het begin van je shift meld je je op het CTF-kantoor, de uitvalsbasis van de organisatie tijdens het
festival. Daar vangt Maarten, de hoofd-fotograaf, je op en voorziet je van de juiste benodigdheden om
je dienst te kunnen draaien.

Foto’s Plaatsen
Aan het einde van je shift bewerk je je 10 beste foto’s en lever je deze meteen aan, zodat we
gedurende het weekend goed materiaal hebben om te delen op de socials. Door op deze manier te
werken krijgen (potentiële) bezoekers via Facebook direct een goede impressie van het festival en
geeft het jou als fotograaf de ruimte om de rest van je foto’s op een rustiger moment door te
nemen. Daarna selecteer je de rest van de foto’s, haal je dubbele en onscherpe foto’s eruit en plaats
je de foto’s in de daarvoor bestemde mappen.

Foto’s worden – onder creative common licentie –geüpload en online gedeeld onder vermelding van je
naam. Ervaring is wenselijk, maar er is zeker gelegenheid om je verder te ontwikkelen.


