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Brigitte Jansen

B rigitte Jansen is als portret- en repor-
tagefotograaf altijd nieuwsgierig naar 
verhalen. Vooral naar verhalen die in 

beelden zijn vormgegeven. Om verhalen  
te verbeelden begon Brigitte met schilderen. 
Hierdoor maakte ze kennis met het werken 
met licht, compositie, kleurgebruik, bena-
dering van het onderwerp, sfeer en ruimte. 
Met het schilderen miste ze toch een zekere 
snelheid. Ook wilde ze meer aansluiting bij  
het nieuws. Hierdoor wist ze het zeker: ze 
wilde gaan fotograferen. Om haar fotografie  
te verbeteren begon ze in 2015 de vakop- 
leiding van de Fotovakschool te Boxtel, 
vervolgens deed ze de studie Photographic 
Design te Eindhoven.
Brigitte vindt haar onderwerpen door op pad 
te gaan. “Fotografie is voor mij een kompas 
waar ik voortdurend de energie en de dyna- 
miek van mensen mee onderzoek. Dit resul- 
teert in portret- en reportagefotografie, 
zoals van sporten, concerten, dans en fami-
liegelegenheden.” Bij iedere gelegenheid 
probeert Brigitte zich zoveel mogelijk aan 
te passen aan het onderwerp. Zo draagt 
ze bijvoorbeeld rock-‘n-rollkleding bij een 

rock-‘n-rollevenement. “Dit doe omdat ik 
dan gemakkelijk contact maak en snel geac-
cepteerd word als fotograaf, ook als ik met 
mijn ‘grote’ lens rondloop.”
Ook fotografeert Brigitte graag bij de  
Rugby Club Tilburg. Ze is met deze club in 
contact gekomen, omdat ze een rugbyer  
als model zocht voor een module-opdracht. 
Met een reportage van het damesrugby- 
team is Brigitte in 2017 afgestudeerd aan  
de Fotovakschool. 
Met de serie Stay at home, Laura! is Brigitte 
in juni 2020 afgestudeerd aan de studie 
Photograpic Design. Hierbij vroeg ze zich 
af: Hoe is het om 14 jaar te zijn, en thuis te 
moeten blijven vanwege de coronacrisis?  
“Ik zie hoe mijn dochter Laura zich hand-
haaft in deze vreemde tijd. Ik fotografeer 
haar op plekken in het huis waar zij graag 
verblijft. Dat is bijna van levensbelang voor 
haar: een eigen ruimte kunnen innemen  
en contact met de buitenwereld kunnen 
houden. Ik wil laten zien aan de kijker dat 
Laura zich als 14-jarige puber zich goed 
weet aan te passen, mits er aan die voor-
waarden voldaan is.”

Op dit moment is Brigitte bezig met de 
voorbereidingen voor een creatief project op 
locatie. Ze begint hierbij met het fotograferen 
van de gitarist van een rockabilly-band, op 
basis van voorbeelden uit de portretfotografie 
van muzikanten uit de jaren vijftig. Rockabilly 
is een muziekstijl waarin rock-‘n-roll gecom-
bineerd wordt met countrymuziek. Die sfeer 
van de muziek en de directe, rauwe en swin-
gende stijl wil ze combineren met de persoon-
lijkheid van de gitarist. Haar plan is om daarna 
de rest van de band te fotograferen.
Brigitte ziet het lidmaatschap van Fotolumni 
als een uitgelezen kans om zichzelf te blijven 
ontwikkelen als fotograaf op een flexibele, 
laagdrempelige en leuke manier. Het leukst 
aan haar deelname aan de activiteiten van 
Fotolumni vindt ze de verdieping en verbre-
ding van haar kennis van fotografie en de 
vergroting van haar netwerk. Brigitte is lid 
van de Activiteitencommissie van Fotolumni; 
ze bedenkt mede de onderwerpen voor acti-
viteiten en nieuwe workshops, of lezingen 
die interessant zijn voor de leden.     

 •
fotobrigadejansen.nl

FotoLumni

Focus plaatst eens per kwartaal een Fotolumni-lid in 

het voetlicht, deze maand is dat Brigitte Jansen. Leden van 

deze vereniging zijn afgestudeerd aan de Fotovakschool; 

door deel te nemen aan de Fotolumni-activiteiten blijven 

zij zich ontwikkelen in de fotografie.

fotolumni.nl

  Levenskost.
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  Stay at home, Laura!

  Rugby Club Tilburg.

  Tilburg Trappers.


