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10 + 4 tips voor
fotograferen met
je mobiel

Fotograferen met je mobiele telefoon

Ook toe te passen op andere
vormen van fotografie!

Tip 1 Zet je camera op je home
screen, zo kan je er altijd snel bij Handig en snel

Tip 2 Ga dichterbij...
en ga nog dichterbij

Niet meer na hoeven denken
over het onderwerp

Tip 3 Stabiliseer je telefoon, sta
stevig of gebruik een steuntje

Zet op tafel of gebruik een statief

Met name binnen zonder flitser
heb je al snel te lange sluitertijden

Tip 4 Flitsen is 'vies', zet
je flitser dus uit!

Altijd licht recht van voren/lelijkste  lichtwat er is

Heel vies.. Alsof je een hertje bent ;)

Tip 5 Kijk naar het licht, tegenlicht
levert mooie schaduwen op, maar
wel donkere schaduwen

Weet dus waar het licht is, bij
twijfel naar je hand kijken en
ronddraaien. Zie de schaduwen...

Tip 6 Zet je onderwerp niet
altijd in het midden

Tenzij je Jan des Bouvrie heet

Beetje links, beetje rechts...
Verplaats de horizon

Speel ermee

Tip 7 Geef je onderwerp ruimte,
alles gevuld is zo vol...

Je kan ook TE dichtbij gaan

Kan altijd een randje afvallen

Tip 8 Gebruik de 3 secondenregel,
adem in, adem uit, kijk goed rond

en maak dan pas de foto
Maar denk tussendoor na

Soms zien, dan mikken en klikken...

Tip 9 Neem eens een ander standpunt,
ga door je knieën of ga op je buik

liggen. Ook leuk voor je omgeving :)

Bijvoorbeeld bij kinderen.. Ipv
altijd van boven...

Ga op de grond liggen

Tip 10 Op een bijzondere
plek? Maak een Selfie

Voorbeeld van aura

Als je op een leuke plek bent,
maak er een. (vandaag?)

Tip 11 Een hoog
standpunt is flatteuzer

Altijd onderkin van onder. En ik wil
ook niet in je neus kijken op FB

Tip 12 Is de achtergrond
niet te rommelig?

Misschien al eens gezien? Dingen die in
de achtergrond gebeuren/te zien zijn...

Kleding in spiegel, flessen drank

Tip 13 Zoek mooi licht op

Regen: natte straten, prachtige
reflectie,  mooi licht van alle kanten

Zeker als je jezelf op de foto zet wil
je het beste licht hebben dat er is

Tip 14 Zet je flitser uit
(zie tip 4), het maakt je

zomaar 5 jaar ouder...

Zeker bij je selfie wil je er niet
uitzien als dat hertje in de

koplampen

"Extra tips voor Selfies"

Over de
mindmap

Met de klok mee

Van het midden naar buiten

Per tak van boven naar beneden
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