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Fotoboek Atelier 071

In dit boek staan foto’s gemaakt door veertien jongeren 
met autisme. Jongeren die oog hebben voor details en 
de schoonheid van alledaagse dingen.

Door de foto’s die deze jongeren hebben gemaakt, zie je 
hun wereld. Zie je wat zij interessant, mooi of bijzonder 
vinden.

De foto’s zijn gemaakt door deelnemers aan workshops 
van Atelier 071. De jongeren hebben ook een zelfportret 
gemaakt, waarbij ze zelf hebben gekozen hoe zich willen 
laten zien: stoer, nieuwsgierig en soms ook kwetsbaar.

Het idee voor dit fotoboek is van Tom. Deelnemer van 
het eerste uur. Hij wilde graag een boek met alle mooie 
foto’s. Niet alleen voor zichzelf, maar voor iedereen die 
van mooie foto’s houdt. Ook wilde hij graag dat we met 
z’n allen het fotoboek zouden maken. Dit hebben we ook 
met veel plezier gedaan. Tijdens twee workshops hebben 
acht deelnemers en een meefotograferende vader zelf 
hun ‘topfoto’ en portret gekozen.

Graag willen wij iedereen bedanken die ons geholpen 
heeft met de realisatie van dit boekje: onze deelnemers 
voor hun prachtige foto’s, de extra begeleiders voor 
hun inzet tijdens de workshops en de ouders van de 
deelnemers voor hun steun en enthousiasme. 

Ook dank aan woningcorporatie Portaal voor het gebruik van 
het 50 kV station als fotolocatie voor de portretten.En aan 
Stichting Utopa voor de gelegenheid van de fotoverkenning 
in het Kinderrechtenhuis/voormalig weeshuis.

Tot slot Greet Meesters voor de workshopruimte Meet 
& Greet; onze thuishaven.

Elsbeth Klink en Janna Bedaux

Foto voorkant: Maikel door Elsbeth Klink
Foto deelnemers in het 50 kV station: Janna Bedaux
Foto Oscar en zijn vader Mike: Marieke Klink
Foto colofon: Daniël door Miranda Goddijn
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Fotoserie Plakband op straat

De Zondagmiddag-fotoclub  is een groepje jongeren dat 
twee keer per maand op zondagmiddag in Leiden gaat 
fotograferen. Met de serie ‘Plakband op straat’ hebben 
we meegedaan met de Kunstbende dat dit jaar het 
thema ‘Vreemd’ had. Op 11 februari 2012 hebben we 
tijdens de Kunstbende-voorronde in Theater Zuidplein in 
Rotterdam onze fotoserie gepresenteerd.

We liepen met ons groepje op straat en zagen dat er 
overal voorwerpen vastgeplakt waren met plakband. Dit 
zagen we als een ‘vreemd’ thema om te fotograferen. 
Het eerste wat we fotografeerden  was een aan elkaar 
geplakt autodak. En hoe meer we op het plakband gingen 
letten, des te vaker we het zagen op vreemde plaatsen. 
Het was een creatief proces om tot deze serie te komen, 
waarbij het werk van vijf fotografen tot één geheel werd 
gesmeed.

Van links naar rechts zijn de foto’s gemaakt door: 
Henkjan (autodak), Kevin (kruistape), Maarten (plakband 
op fiets), Tom (NAT op raam) en Jonas (zeil op boot).
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foto door Elsbeth
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eerste druk 2012
oplage 150 stuks

Atelier 071
www.atelier071.nl
info@atelier071.nl

grafisch ontwerp:
Janna Bedaux 

www.burobedaux.nl
studio@burobedaux.nl

tekst:
Elsbeth Klink

klikmetklink.nl
info@klikmetklink.nl

drukker:
Puntgaaf, Leiden

www.puntgaafdrukwerk.nl

Wat doet Atelier 071?
Atelier 071 biedt verschillende activiteiten aan: workshops 
tijdens de schoolvakanties, individuele begeleiding, 
zondagmiddag-fotoclub en workshops op aanvraag. 

Voor wie is Atelier 071? 
Atelier 071 organiseert activiteiten voor jongeren van 
10 tot en met 18 jaar met autisme. Onze begeleiding 
tijdens de workshops kan uit een PGB betaald worden. 
Deelnemers kunnen desgewenst een familielid of PGB-
begeleider meenemen. We werken in kleine groepen.

Wie zijn wij?
Atelier 071 is een samenwerkingsverband van Elsbeth 
Klink en Janna Bedaux. Elsbeth geeft fotoworkshops ‘Ik 
zie, ik zie wat jij niet ziet’ en Janna geeft workshops stop-
motion en beeldbewerking. Allebei hebben ze een vaste 
zondagmiddaggroep en geven ook individuele begeleiding 
en workshops op aanvraag.

Waar zit Atelier 071?
De activiteiten van Atelier 071 vinden plaats  in de prettige 
ruimte Meet&Greet op de Raamstraat 17 te Leiden, 
gelegen in een rustige woonwijk op 7 minuten loopafstand 
van station Leiden centraal. Individuele begeleiding kan in 
overleg ook elders of bij de deelnemer thuis.



In dit boek staan foto’s gemaakt door veertien jongeren 
met autisme. Jongeren die oog hebben voor details en 
de schoonheid van alledaagse dingen.


