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1. INTRODUCTIE & PRAKTISCHE INFORMATIE

Beste docenten, 

Bij CODA staat het voorjaar onder andere in het teken van fotografie. Fotograaf Corbino (pseudoniem 
voor Maarten Corbijn) toont vanaf 15 mei zijn intrigerende portretten in CODA Museum, Apeldoorn 
Photo biedt vanaf mei fotografie door de hele stad en het werk van de Apeldoornse fotograaf Roelof 
Rump is vanaf juni in CODA te zien.   

NB Afhankelijk van de coronamaatregelen zijn de tentoonstellingen in CODA Museum te zien. 

Om jullie vooraf zo goed mogelijk te informeren, zijn een aantal voorbereidende lessen samengesteld, 
waarbij uiteraard ook achtergrondinformatie over de tentoonstelling de Ander – 40 jaar Corb!no niet 
ontbreekt. Deze voorbereidende les kan in de klas gegeven worden, als voorproefje op een interactieve 
rondleiding door de tentoonstelling. Deze rondleiding wordt gegeven door onze CODA docenten. 

Wij wensen jullie alvast heel veel plezier met deze opdrachten geïnspireerd op het werk van Corbino!

EDUCATIEF PROGRAMMA bij de Ander – 40 jaar Corb!no
1. Voorbereidende les op school (facultatief - voor docenten Beeldend/CKV)
2. Interactieve rondleiding in de tentoonstelling door CODA docenten (dialoog en kijkopdrachten) 

Domeinen CKV: verkennen - verbreden - verdiepen – verbinden 
Tijdens de interactieve rondleiding komen deze vier domeinen gevarieerd aan bod.

BOEK EEN MUSEUMBEZOEK: praktische informatie over de interactieve rondleiding
Ben je nieuwsgierig geworden naar het werk van Corbino, wil je zijn foto’s in het echt zien en nóg meer 
weten? Kom dan – zodra het weer kan – naar CODA en boek een museumbezoek! Houd er rekening 
mee dat in verband met de maatregelen rond corona reserveren vooraf verplicht is. Meer informatie 
over deze rondleiding, de kosten en hoe je kunt reserveren, staat in de bijlage. 



2. WIE IS CORBINO?

Corbino (pseudoniem voor Cornelis Maarten Corbijn van Willenswaard) fotografeert vooral portretten - 
indringend en dichtbij. Deze tentoonstelling biedt leerlingen een mooie kennismaking met het fenomeen 
‘portret’ in hedendaagse fotografie en met verschillende facetten van fotografie in het algemeen. 
 
Maarten Corbijn is begonnen met fotograferen in de vroege jaren tachtig. Aan het begin van zijn 
carrière voerde hij de naam Kooos, gevolgd door Laboratori! Kooos om uiteindelijk de naam Corbino 
te hanteren. Hij heeft in zijn carrière vele (inter)nationale beroemdheden, politici en mensen uit de 
zakenwereld voor zijn lens gehad.

In 2009 kreeg hij een eigen rubriek in het tijdschrift HP/De Tijd genaamd CORBINO – Wekelijkse 
beeldschets dat 130 afleveringen besloeg. Hierin schetste hij per editie in woord en beeld (verdeeld 
over twee pagina’s) een portret. Onder andere Martin Bril, Eddy Posthuma de Boer en Erwin Olaf 
passeerden hier de revue. In de laatste aflevering portretteerde Maarten zijn broer, Anton Corbijn.
Behalve portretfotograaf is Corbino ook maker van muziekvideo’s en commercials. In de loop der jaren 
heeft hij videoclips gemaakt voor artiesten als Bløf, Skik, Ilse DeLange, Frédérique Spigt, Krezip, Rob 
de Nijs, VanVelzen en Frank Boeijen.

Geschreven werk van zijn hand is verschenen bij HP/De Tijd als onderdeel van zijn portretreeks en in 
VolZin, waar hij over zijn jeugd als zoon van een dominee schreef.

Hij werkte geruime tijd aan zijn ‘Bijbel’, een boek waarin hij een overzicht toont van 40 jaar fotografie en 
waarin zijn familiegeschiedenis tot uitdrukking komt met aan de ene kant een lijn van dominees en aan 
de andere kant een lijn van creatievelingen als tekenaars, schilders en fotografen. Corbino’s Bijbel zal 
bij de start van de tentoonstelling worden gepresenteerd en dient als basis voor de indeling ervan.

3. CREATIEVE OPDRACHTEN VOOR IN DE KLAS
NB: deze opdrachten kunnen ook los van de tentoonstelling gedaan worden. 
 
Wat betekent fotografie?
Fotografie betekent letterlijk: schrijven of tekenen met licht. 

Een foto is een moment, een tijdsopname. 
Foto’s worden vaak gemaakt om herinneringen vast te leggen. 
Een foto is altijd gekoppeld aan iets dat er is geweest. 
Zonder iets of iemand kan geen foto bestaan. 
 
Behalve fotografie als geheugensteun is er ook fotografie als kunst.

Maak een keuze uit de opdrachten
Gemiddelde tijdsduur per opdracht: 45 minuten



OPDRACHT 1 - MAAK EEN MAGAZINECOVER GEÏNSPIREERD OP HET THEMA AVONTUUR
Corbino heeft ook veel fotografie gedaan voor covers van uiteenlopende magazines.

Deze opdracht doen de leerlingen in tweetallen: 
 Maak eerst een ‘moodboard’ waarin je woord en beeld verzamelt over het thema ‘avontuur’.
 o Waar denk jij aan bij avontuur?
• Denk aan de lezer: wat gaat de lezer beleven, en: hoe vang je het thema straks in één foto? 
• Maak de foto’s met je mobiel.
• Bepaal welke foto je als cover kiest.
• Wat wordt de titel van jouw magazine?
• Print de foto’s en ontwerp de cover zoals jij dat wilt.

OPDRACHT 2 - MAAK EEN ALBUMHOES GEÏNSPIREERD OP JE FAVORIETE MUZIEK, 
ZANGER(ES) OF BAND
Corbino heeft verschillende portretfoto’s en albumhoezen gemaakt. 

Corbino – Lavinia Meijer Corbino – Claudia de Breij

Corbino – Joris Linssen & Caramba Corbino – Nick Cave



	Vraag een week van tevoren aan de leerlingen wie zijn of haar favoriete muziek wil laten horen in de 
	 klas. Dit kan via Spotify of YouTube natuurlijk, maar misschien zijn er ook leerlingen die albums/
 elpees hebben en deze mee willen nemen; je hebt dan natuurlijk wel een platenspeler nodig.

Deze opdracht doen de leerlingen in tweetallen:
	Eén van de twee kiest een liedje uit ter inspiratie; luister er samen naar (dit kan op je mobiel).
 o Welke beelden komen bij je op als je naar dit liedje luistert?
 o Schets, teken, omschrijf wat er als eerste bij je opkomt; denk niet teveel na, maar teken of
  omschrijf het meteen in een aantal woorden of beelden.
	Verwerk deze beelden en woorden in een foto.
 o Welk voorwerp kan symbool staan voor de foto? 
 o Zijn dat wolken, een stoel bij het raam, een kleurige bloemenzee, etc.?
 o Wil je liever een persoon op de albumhoes? Zo ja: wie kun je hiervoor vragen uit de klas?

	De leerlingen presenteren ter afsluiting aan het eind van de les alle albumhoezen aan elkaar; laat
	 een aantal van liedjes horen.

Benodigdheden: mobiel, muziek, elpees, platenspeler, tijdschriften, papier, scharen, lijm, kleurstiften, 
   karton (om de platenhoezen te knippen), materiaal om op te schetsen en/of laptop of
   computer voor leerlingen die liever digitaal schetsen en ontwerpen.

OPDRACHT 3 - EEN LIED ALS PORTRET
Volgens dichter en schrijver Ingmar Heytze zijn liedteksten, net als toneelstukken, halfproducten. Ze zijn 
geschreven om uitgevoerd te worden. Soms is een lied een vorm van portret over iemand; je luistert 
naar de muziek van een levensverhaal.

 

Als voorbeeld nemen we de tekst Astronaut van zanger en muzikant Spinvis. Vaak staat astronaut voor 
avontuur, eenzaamheid, reizen, heldendom, maar het staat ook voor sterfelijkheid en mysterie.  

	Welk beeld zie jij bij dit lied? ? 
	Welke foto zou jij maken?



 Astronaut 

 Goeie reis
 Je hebt nu geen gewicht
 Astronaut
 Ga sneller dan het licht

 De planeten zingen zacht
 Van het wonder dat je wacht
 Kijk niet om ga steeds vooruit

 Goeie reis en hou je haaks en kijk goed uit

 Astronaut
 Astraal verzilverd kind
 Astronaut
 Door duisternis omringd

 En als je soms verdwaalt
 Ga rechtdoor en wees niet bang
 Geef de liefde wat ze vraagt
 Eet de vruchten die ze draagt
 Kijk niet om ga steeds vooruit
 Kijk niet om ga steeds vooruit

 Goeie reis en hou je haaks en kijk goed uit

 Astronaut 

	Hier https://www.youtube.com/watch?v=0D0QRRR6Je0 zie je een clip van het liedje dat iemand
	 gemaakt heeft die geïnspireerd was door zijn tekst.

	Stel je bent een liedjesschrijver of componist: 
 Over welke foto van Corbino schrijf jij een lied en welke woorden komen daar zeker in voor?

Kies een foto uit deze reeks:  https://www.deportretunie.nl/fotograaf/corbino/ 

Benodigdheden: laptop of papier en schrijfmateriaal om een liedtekst te maken.



OPDRACHT 4 - NIEUW GEZICHT GEZOCHT; EEN UNIEK PORTRET

Benodigdheden: tijdschriften, kranten, glossy’s, scharen, lijm, papier/karton, waslijn, houten 
   knijpers

	Beeld verzamelen 
 - Zoek verschillende gezichten in tijdschriften, magazines en glossy’s en richt je op de
  onderdelen van een gezicht: ogen, mond, neus, wenkbrauwen etc. 
 - Hoe zien allerlei verschillende gezichten eruit? Wat valt je op?  
 - Verdiep je in allerlei verschillende gezichten en portretten.
 - Kies en knip daarna losse onderdelen voor een nieuw gezicht.

	Maak een nieuw gezicht
 - Maak nu één gezicht door van drie gezichten één nieuw portret te maken.
 - Fotografeer dit portret met je mobiel. 
 - Print alle nieuwe gezichten.
 - Hang nu alle nieuwe gezichten in de klas aan een lange waslijn met knijpers en leer zo een 
  aantal nieuwe gezichten kennen!

Corbino – portret Wim Helsen Corbino – portret Floortje Dessing



EVENTUELE EXTRA OPDRACHTEN – indien tijd

Dialoog en gesprek; thema reclame & fotografie
Corbino heeft ook veel reclamefotografie gedaan, een specifieke vorm van fotografie, waarbij het beeld 
zodanig moet worden gemaakt dat je wordt verleid, uitgenodigd, overgehaald of gestimuleerd tot actie. 
Of die actie nou het kopen van een boek, tijdschrift, kleding, parfum of maaltijd is. 

In reclamefotografie zitten meerdere lagen die samenkomen in het beeld. Er zijn natuurlijk allerlei 
vormen van reclame, zoals commerciële of ideële reclame of campagnes voor een goed doel. 

	Waar denk jij aan bij reclame?

Dialoog  1 Influencers: een hedendaags zelfportret?

	Start een dialoog aan de hand van de volgende vragen:
 - Wanneer wordt het alledaagse leven een reclamefilm?
 - Influencer zijn, is dat een echt of een fictief leven?  
 - Wat is eigenlijk echt en fictief, is daar een antwoord op? 
 - Wat is werkelijkheid en wat niet? Verbeeld de fotografie de werkelijkheid?
 - Waarom zou je influencer willen zijn? Is dat de ultieme vrijjheid denk je, of juist helemaal niet? 
 - Reclamemaken terwijl je je eigen leven vastlegt, is dat voor jou een interessant verdienmodel?
 - Als je de hele dag reclame moet maken voor allerlei producten, heb je dan nog een privé leven? 
 - Laat voorbeelden zien van influencers of laat de leerlingen zelf voorbeelden geven van    
  influencers om over te discussiëren.

Dialoog 2 Wat is de functie van een foto?

	Een foto kan vele functies hebben; welke ken jij?
 (bijvoorbeeld: politiek, esthetisch (het gaat dan vooral om de schoonheid), economisch, educatief,  
 journalistiek of documentair. Soms verwijst een foto alleen naar zichzelf).

	Is er volgens jou een duidelijke scheidslijn tussen reclamefotografie en kunstfotografie? 
 Vraag leerlingen een voorbeeld te geven van een reclamefoto en een kunstfoto.

Reclamefotografie heeft een duidelijke functie; de foto is bedoeld om een product aan te prijzen.
Kunstfotografie is meer gericht op het tentoonstellen en het vertellen van een (persoonlijk) verhaal: het 
expressieve; de fotograaf uit zich vanuit het innerlijk; er zit een essentie, noodzaak of urgentie van de 
kunstenaar in om iets te willen tonen.

	Kies het thema documentair of journalistieke fotografie met de vraag:
 Kan fotografie de wereld veranderen? Zo ja, hoe? Zo nee, wat is er volgens jou nodig?

Wat vind jij belangrijk in een foto?
Wat vind jij een goede fotograaf?
Wat is de waarde van fotografie in de huidige beeldcultuur? 
Zwart-wit of kleur?



Instagram
Wat vinden leerlingen hiervan? Kun je hier een tentoonstelling van maken?
Kan iedereen zomaar fotograaf zijn?

BOEK EEN MUSEUMBEZOEK
Ben je nieuwsgierig geworden naar het werk van Corbino, wil je zijn foto’s in het echt zien en nóg meer 
weten? Kom dan – zodra het weer kan – naar CODA en boek een museumbezoek! 

Praktische informatie
Het museumbezoek bestaat uit een interactieve rondleiding door de tentoonstelling de Ander onder 
begeleiding van een CODA docent.

Voor wie Leerlingen voortgezet onderwijs  
Vakken CKV en Beeldend 
   Aansluitend kan dit ook vakoverstijgend gemaakt worden met de vakken filosofie en 
   Maatschappijleer. In de tentoonstelling zijn qua thema’s verbindingen te maken 
   via dialoog, stellingen, gesprek.
Prijs  € 75,- per klas (maximaal 30 leerlingen) 
Duur   Maximaal 75 minuten (inclusief ophangen jassen/tassen)
Groepsgrootte 8 tot 15 leerlingen per CODA docent; aanvullend minimaal één docent vanuit school
   per 15 leerlingen.
Reserveren Minimaal twee weken van tevoren verplicht in verband met de beschikbare ruimte:
   educatie@coda-apeldoorn.nl 


