
 

College Tour in de klas 
Anton Corbijn 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Anton Corbijn is een Nederlands 
fotograaf. Hij werd vooral bekend door 
zijn foto's van bekende artiesten. De 
laatste tien jaar maakt hij ook films en 
werkte hij onder andere samen met 
acteur George Clooney. Twan Huys praat 
met Anton Corbijn over zijn werk in de 
fotografie en filmindustrie. 
 
Vakgebied 
CKV 
 
Kernbegrippen 
Fotografie, film, muziek 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Bovenbouw: CKV, Domein B: Kennis van 
kunst en cultuur. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘College Tour in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer uit deze serie, zoals het 
gesprek met schrijver ‘Harry Mulisch’. 
 
Antwoorden 
1 ‘Anton fotografeert niet onze band, 
maar onze muziek.’ 2a Een goede foto 
moet iets zeggen over degene die op de 
foto staat, over degene die de foto 
gemaakt heeft en een nieuw beeld geven. 
b De techniek van het fotograferen. 3a 
Omdat alles online staat. Veel mensen 
denken daarom dat ze er niet voor hoeven 
te betalen. b Hij is tegen, zelf betaalt hij 
uit principe overal voor op internet. 4a Een 
fotograaf observeert, een regisseur moet 
interacteren. Anton is van nature meer 
een observeerder. b Om zichzelf uit te 
dagen. 5a Eigen antwoord b Eigen 
antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Hoe beschrijft Bono van U2 de 
fotografiekunst van Anton Corbijn? 
 
2a Voor Anton Corbijn zijn drie dingen van 
belang om een goede foto te maken. Welke? 
b Wat vindt hij minder belangrijk? 
 

 
 
3 Voor veel minder bekende fotografen is 
het tegenwoordig heel moeilijk geld te 
verdienen met fotografie.  
a Waarom is het internet een probleem? 
b Wat vindt Anton Corbijn hiervan? 
 
4a Waarom was het regisseren van films 
voor Anton veel moeilijker te leren dan 
fotograferen? 
b Waarom ging Anton films maken terwijl 
hij er helemaal geen ervaring mee had? 
 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Anton Corbijn vindt dat je voor alles wat 
mensen gemaakt hebben moet betalen, ook 
al kun je het gratis op internet krijgen. 
a Ben je het hiermee eens? Leg uit. 
b Hou je je hier ook altijd aan? Leg uit. 
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