Randy Fokke

Actrice & Fotografe
“Photography is the beauty of life captured”
Randy Fokke studeerde af aan de
Amsterdamse Toneelschool &
Kleinkunstacademie. Ze werkt als
actrice in de wereld van het theater en
de film. Als kind al was ze
gefascineerd door fotografie. Toen het
minder ging in de film- en
theaterwereld besloot ze haar oude
passie op te pakken. Inmiddels is ze
naast actrice werkzaam als fotograaf.
Oh ja, ze werkt ook nog parttime bij
het Parool. Randy is een drukbezette
vrouw met flinke ambities.
“Ik vind acteren en fotograferen een ideale combi”, zegt Randy Fokke. “Het zijn allebei
creatieve beroepen waarin je heel bewust bezig bent met beeld en met kijken. Je probeert
iets over te brengen aan de toeschouwer. Mijn hart ligt toch in de culturele sector. Door
beide werkzaamheden te combineren, is een droom uitgekomen”. Inmiddels heeft Randy
ook een website in de lucht voor haar fotografie activiteiten onder haar eigen naam:
www.randyfokke.nl

Workshop Freelancer
Randy kwam via een email in contact met Daphne van het Servicepunt Kunst & Cultuur. In
het gesprek dat volgde werden de mogelijkheden die het Servicepunt kon bieden goed
duidelijk. "Ik nam al vrij snel deel aan de workshop 'Freelancer'. Een zeer pragmatisch
opgezet programma waar ik veel handige dingen heb opgepikt. Hoe je jezelf als merk in de
markt zet, bijvoorbeeld. En of je wel of niet in de wieg bent gelegd voor een bestaan als
zelfstandige. Dat vind ik toch wel een belangrijke vraag die je moet beantwoorden: past het
freelance bestaan bij je? In mijn geval wel dus. Bijzonder zinvol en plezierig vond ik ook om
tijdens de workshops te kunnen sparren met gelijkgestemden. Iedereen zit met dezelfde
vragen en gedachtes. Als (aankomend) freelancer is het heel prettig om ter kunnen sparren
met anderen”.

Het Servicepunt Kunst & Cultuur hielp Randy eveneens met het verkennen van de nieuwe
wegen. Randy: “Via het Servicepunt volg ik nu een cursus op de Foto Academie. Zo kan ik
mijn fotografische kwaliteiten verder verbeteren. Tegelijkertijd volg ik een cursus aan de
Schrijfersvakschool. Je ziet toch steeds meer dat beeld en tekst samen komen. Op websites,
in blogs en op de social media. Ik vind het samenkomen van deze disciplines een enorme
toegevoegde waarde. Je kunt de boodschap die je wilt overbrengen, veel krachtiger
maken”’.

Fotografie publicatie Servicepunt
Haar goede contacten met het Servicepunt hebben Randy een mooie opdracht opgeleverd.
“Daphne benaderde mij met de vraag of ik een fotoshoot zou willen doen met mensen die
zijn begeleid door het Servicepunt. De foto’s komen in een publicatie die momenteel wordt
gemaakt in samenwerking met leerlingen grafische vormgeving van het ROC Rivor. Een
superleuke klus waarin ik collega’s uit de sector mag portretteren.”

