
  

Rolmodel Lesley Adu 

Les Adu is op 7 november 1986 geboren en is getogen in Amsterdam Zuidoost. Als kleine jongen, 

wist Les al heel goed te doen wat hij leuk vond en dat deed hij. “Als kind was ik al erg creatief. Op 

mijn vijfde danste ik terwijl mijn broer rapte. Op mijn twaalfde begon ik ook met rappen. Ik schreef 

mijn eigen teksten en bracht zelfs twee platen uit.” Les ging natuurlijk ook gewoon naar school. “Op 

advies van de basisschool werd ik op het vmbo geplaatst. Erg somber, want havo wilde ik doen en 

dat kon ik ook, bleek uit mijn cito-score. Gelukkig zagen mijn docenten op de middelbare school 

ook mijn potentie voor havo. Na een jaar vmbo, mocht ik havo doen.”  

Na de havo heeft Les de opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV) aan de Hogeschool 

van Amsterdam gedaan. “Ik ben de opleiding CMV gaan doen, omdat ik graag iets wilde met 

kinderen en talentontwikkeling en gaandeweg mijn studie ontdekte ik nog een hobby, fotografie. 

Toen ik met mijn groep optrad maakte ik foto’s van de shows. Later maakte ik ook foto’s van 

bijeenkomsten waar ik heen ging. Het bewerken nam veel tijd in beslag en zo is mijn liefde voor 

fotografie begonnen. Ik wilde er beter in worden en bekeek  online allerlei gratis tutorials.”  

Al gauw werd Les als professionele fotograaf gevraagd voor festivals en besloten feesten. “Eerst 

werkte ik voor niks en toen ik vaker gevraagd werd, werd het serieus en is het mijn beroep 

geworden.” Les zijn liefde voor fotografie en passie voor jongeren en talentontwikkeling resulteerde 

tot fotografieworkshops en meer aan jongeren. “Ik geef fotografietrainingen aan jongeren waar we 

verder gaan dan foto’s maken alleen. Om een goede fotograaf te zijn, moet je namelijk ook jezelf 

goed kennen. Met de deelnemers gaan we ook op onderzoek uit: wie ben ik, wat wens ik, wat kan 

ik en hoe ik kom er.”  

Met struggles heeft Les helaas ook te maken. “Jezelf keer op keer moeten bewijzen is vermoeiend. 
Op school moest ik me altijd extra hard bewijzen en dat is nog steeds zo. En tegelijkertijd geeft het 
me ook strijdlust om door te zetten en als je doorzet krijg je dingen voor elkaar.”  
 
Les geeft niet alles les, maar is ook een rolmodel voor de kinderen en  geeft wijze raad. “Om 
ergens te komen moet je risico’s nemen. Ik heb veel uitgeprobeerd en gekeken naar wat bij mij 
past. Een netwerk opbouwen en warmhouden, naar mensen toestappen, in publiek spreken en 
jezelf promoten  is belangrijk.” 

 


