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PHOTOPRIDE
PRIDE PHOTO TENTOONSTELLING  
LESBRIEF

WAT ZIE / VOEL / DENK / VIND JIJ?
Als je goed kijkt vertellen foto’s een verhaal. Wat 
denk jij dat er wordt verteld? Raakt het je? En 
waarom? Of juist helemaal niet? Schrijf hierover 
een gedicht, verhaal of rap en deel dit om hier 
iemand anders mee te inspireren!

Wij van PRIDE PHOTO AWARD vinden het 
belangrijk om verschillende soorten mensen 
zichtbaar te maken en hun verhaal te laten 
horen. Dit doen we op verschillende plekken 
door heel Nederland. Bijvoorbeeld bij het station, 
om de hoek van het winkelcentrum, of op het 
plein midden in de stad. We doen dit juist op 
plekken waar veel mensen komen. Omdat we 
willen dat veel mensen dit zien en hierover 
nadenken.

We zijn ook heel benieuwd hoe jij dit ervaart. 
Je hoeft het ons niet te vertellen maar je mag 
het opschrijven! Dit mag door middel van een 
gedicht, een verhaal of rap en deel deze met 
ons via social media.

Vergeet niet de QR-code bij de foto of serie te 
scannen, zo heb je meer informatie over het 
verhaal en krijg je wellicht nog meer inspiratie!

 Voor meer informatie kijk op www.pridephoto.
org/onderwijs

Veel kijk en schrijf plezier!

 OPDRACHT

–  Kies uit de expositie een serie of foto die je 
het meest raakt, verbaast of inspireert.

–  Scan de QR codes op de panelen voor extra 
informatie en audio, en laat je inspireren door 
het verhaal van de fotograaf of de modellen 
op de foto.

–  Schrijf een gedicht, verhaal of rap van 
minimaal 6 zinnen. 

–  Post dit op je insta, tiktok of twitter en tag  
@pridephotoaward, of stuur het ons in een 
DM.

–  Elke mening telt! Maar het allerbelangrijkst  
is dat je het respectvol houdt voor  
iedereen.
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