Online miniworkshop
natuurfotografie
Een korte presentatie met tips voor de kinderfotowedstrijd.
Ter ere van het 35-jarig bestaan van IVN Oldenzaal.

Let bij het maken van je foto op
de compositie
Compositie is een moeilijk woord voor hoe je het onderwerp (dat wat je
wilt fotograferen) in de foto plaatst. Dit kun je doen door te letten op het
volgende:


Jouw eigen standpunt



Voorgrond en de achtergrond



Lijnenspel en herhaling



Regel van derden



Scherpe foto’s

We zullen deze punten op de volgende dia’s uitleggen.

Jouw eigen standpunt
Jouw eigen standpunt wordt ook wel perspectief genoemd.
Bij fotograferen worden de volgende drie standpunten (perspectieven) veel
gebruikt:


Kikkerperspectief (van beneden naar boven) > Foto 1



Vogelperspectief (van boven naar beneden) > Foto 2



Recht naar voren (op ooghoogte) > Foto 3

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Voorgrond en achtergrond
Let bij het maken van je foto niet alleen op het onderwerp wat je wilt
fotograferen, maar ook wat er op de achtergrond te zien is.
Als je een mooie bloem fotografeert en er rijdt net een auto achter langs,
is de foto minder mooi, dan dat er achter de bloem een mooi grasveld is.

Lijnenspel en herhaling
Een foto kan mooier worden door lijnen en door herhaling.
Met lijnenspel kan een weg bedoeld worden, die naar de horizon loopt.
Of meerdere bomen op een rij.
Bij herhaling wordt bedoeld dat er van een onderwerp (bijvoorbeeld een
paddenstoel) nog eenzelfde soort paddenstoel op de achtergrond staat.

Lijnen

Herhaling

Regel van derden
Bij de regel van derden wordt de foto eigenlijk in 9 gelijke vakjes verdeeld.

Het onderwerp dat je fotografeert
komt bij deze regel niet precies in het
midden te staan, maar ongeveer op
een lijn van de gelijke vakjes.
In de foto staat de pimpelmees
ongeveer op de rechterlijn en niet in
het midden. De tak met dennenappels
staat ongeveer op de onderste lijn.
De foto wordt dan leuker om te
bekijken.

Scherpe foto’s
Ook belangrijk is dat foto’s scherp zijn. Voor een scherpe foto kun je het
volgende doen:



Zorg dat je jouw camera of smartphone goed stil houdt.



Zorg dat het onderwerp niet of bijna niet beweegt.



Beweeg zelf niet. Zorg dat je ergens op steunt of dat je
camera of smartphone ergens op steunt.

Insturen foto’s
Stuur je foto’s in voor 20 november 2018 naar het volgende e-mailadres:

natuurfotografie.ivnoldenzaal@gmail.com
Schrijf in je e-mailbericht
- jouw naam
- jouw leeftijd
- jouw e-mailadres.

