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W A A R O M  E N

H O E  H E T

A L L E D A A G S E ?

Waarom het alledaagse

fotograferen? 

Foto's van het alledaage hebben veel

invloed op het creeëren van  onze

herinneringen. De beelden die jouw

dagelijks leven laten zien, hebben de

kracht dat ze je gelijk terugbrengen

in het moment en soms zelfs bij dat

gevoel. 

Als fotograaf geeft dit type fotografie

je de vrijheid om je eigen point of

view te ontwikkelen. Wat vindt jij

interessant of uniek aan een situatie? 

 

Hoe ga je te werk? 

Bij fotografie van het alledaagse

leven kan je op een

documentaire wijze te werk

gaan, volgens de regels van de

fotojournalistiek. Je doet het

dan met wat er op dat moment

is. Je registreert in plaats van

regisseert. Je geeft geen

aanwijzingen. Je bent er, maar

niet te aanwezig, meer als een

observator die vastlegt. .

 

 



Sluitertijd+diafragma+

isowaarde

Als je fotografeert, kan je controle

uitoefenen over de hoeveelheid licht

die in je camera valt door het

beïnvloeden van: 

- sluitertijd: 

deze bepaalt hoe lang het licht in je

camera valt

- als het licht is, heb je kortere

sluitertijd nodig dan wanneer het

donker is. 

- hoe hoger het getal, hoe korter de

sluiter open is

- Visuele effecten zijn

bewegingsonscherpte (1/60e of lager

(= kleiner getal)).

Bevriezen van beweging (1/125e of

korter = hoger getal)

- Diafragma

- deze bepaalt hoeveel licht er in je

camera valt, door een gat in je lens

dat je kleiner of groter kan maken

- hoe hoger het f-getal, hoe kleiner

de opening en hoe lager het f-getal,

hoe groter de opening

- Visueel effect is dat je meer of

minder scherptediepte creeërt

- Ezelsbruggetje: klein getal is kleine

scherptediepte, groot getal is grote

scherptediepte 

- isowaarde

- de isowaarde bepaalt hoe gevoelig

je camera is voor licht

- als het donkerder is, verhoog je de

gevoeligheid = hoger getal
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Tip: stel altijd eerst de isowaarde in,

aangezien dit van invloed is op de

sluitertijd en de diafragmaopening

die je kunt gebruiken. 

Hoe hoger de isowaarde, hoe meer

vrijheid je hebt binnen de waardes

van sluitertijd en diafragma. 

Gevolg van hogere isowaarde is dat

de hoeveelheid ruis in je beeld

toeneemt. 

bepaal voor jezelf wat voor jou de

maximaal acceptabele hoeveelheid

ruis in je foto's is. Dit hangt af van

smaak en de camera die je gebruikt.

 

Het belang van licht

Licht is allesbepalend voor fotografie

en voor de sfeer die je in je foto's wilt

creeëren.

Licht is abstract, de kunst is om het

als object te bestuderen.

Vraag jezelf regelmatig af: ' welke

invloed heeft licht op de ruimte en

de sfeer om mij heen?'

Je kan spreken over hard en zacht

licht.

Ik hanteer de volgorde: 

Licht, Compositie, Moment als ik het

alledaagse leven fotografeer. 
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Compositietechnieken

Compositie is het fundament van je

foto. Dat wil je sterk hebben.

Bij compositie draait het om het

ordenen van de visuele elementen in

de je foto. Een aantal

compositietechnieken helpen je

daarbij en geven je foto's een boost.

 

- Kadrering

Met kadrering help je de aandacht te

vestigen op een specifiek deel in de

foto. Bijvoobeeld bij drukke taferelen.

Je let goed op je achtergrond en

zorgt dat je het belangrijkste soort

van isoleert.

 

- Lijnen

Het gebruik van lijnen geeft je

compositie structuur en het helpt om

de ogen te leiden naar dat wat je

belangrijk vindt in de foto. Het

gebruik van 1 lijn is vaak al genoeg,

en het krachtigst is als je de lijn aan

de rand laat beginnen. 

 

- Lagen

Bij lagen gebruik je de voorgrond om

diepte aan te brengen in je foto.

Daarmee lijkt het alsof je het beeld

induikt als kijker. 

Advies is om je diafragma niet lager

te zetten dan f5,6, zodat het geen

blur wordt. 
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De voorgrond moet er toe doen en je

beeld versterken. De scherptediepte

licht op de achtergrond. 

Blijf jezelf afvragen: ' wat wil ik

vertellen, helpt de voorgrond hierin' ?

 

- Symmetrie

Bij Symmetrie gaat het om het

creeëren van een gevoel van

harmonie en evenwicht. Dit doe je

door je onderwerp in het midden van

het kader te plaatsen. De valkuil is

dat het saai kan worden. Daarom

goed om kleine dingen die aandacht

trekken mee te nemen in het beeld. 

 

- Regel van 3en

Deze regel houdt in dat je je kader in

drie delen verdeelt, hetzij horizontaal

of verticaal, en dat je je onderwerp op

1/3e of 2/3e van zo'n denkbeeldig

raster plaatst. 

 

- Regels versus gevoel

Belangrijk om soms ook de veiligheid

en voorspelbaarheid van regels los te

laten en je gevoel te volgen.

Concentreer je op composities die de

kern van je foto bevatten en vertel

wat jij wilt laten zien. 
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Bij storytelling wil je foto's maken die

geen toelichting nodig hebben, maar

die een verhaal op zichzelf of in een

serie vertellen. 

Uitgangspunt/ streven is dat alles wat

je fotografeert bijdraagt aan wat je

wilt zeggen met je foto. 

 

- Dichtbij komen

Door dichtbij te komen en het kader

helemaal te vullen, benadruk je wat

jouw belangstelling wekt. 

Als je echt dichtbij komt, ben je er als

kijker ook echt bij, dit is een groot

verschil met uitsnijden. 

Tip: fotografeer met

brandpuntafstand 35mm (full frame)

of 24mm (APS-C Sensor)

 

- Afstand

Soms heb je juist afstand nodig. Het

versterkt bijvoorbeeld het gevoel van

vrijheid, of als een kind stiekem iets

doet, om te laten zien dat het kind

op dat moment alleen is. 

 

- Fill the frame

Check je kader van rand tot rand, van

hoek tot hoek. De informatie die je in

de randen en hoeken meeneemt in

je beeld, moet ook bijdragen. En

anders: ga dichterbij, verder weg,

hoger, lager.
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- Less is more

Het gebruik van passieve ruimte, een

leeg vlak in je beeld, is niet per

definitie slecht. Vooral in meer

grafische foto's kan je dit goed

toepassen. 

Grafische foto's zijn niet de letterlijke

verbeelding van wat er gebeurt.

Grafische beelden laten vaak meer

aan de verbeelding over. 
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Van kijken naar Zien

Zien is heel persoonlijk, wat de één

fascinerend vindt, is voor de ander

mogelijk banaal. 

Bij zien is het een kwestie van je

ogen en gevoel inschakelen; te

stoppen met redeneren. 

Bij zien begint de persoonlijke

benadering van fotografie: gevoel

ontwikkelen voor wat in jouw ogen

van belang is om vast te leggen. Dit

ontwikkel je door veel te oefenen,

experimenteren, spelen. 

Door veel te doen, ontwikkel je je

intuitie en ga je steeds meer het

'beslissende' moment betrappen. 

 

Wat is dan het beslissende

moment?

Bij fotografie van het alledaagse richt

je de camera uiteraard in eerste

instantie op daar waar actie is. 

Wanneer je een verhaal wilt vertellen

met foto's, is de reactie op de actie

veel interessanter. 

Dit doe je door gefocust te blijven op

je onderwerp in de actie en daar

waar je onderwerp een reactie geeft,

te zorgen dat je dat vastlegt. 

Houdt rekening met dat je genoeg

informatie meeneemt in je foto.  De

kijker moet snappen waar het

onderwerp op reageert. 
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Doordat de reactie wordt vastgelegd,

voelt de kijker als het ware hoe het is

om in de actie te zijn. Dit roept

emotie op bij het zien van de foto en

dat is precies wat je wilt bereiken bij

storytelling. 

 

Soms is er heel veel actie op een dag,

maar niet veel reactie. Dan is het

goed om te onthouden, dat er een

verschil zit in wanneer je onderwerp

iets doet (de actie) en het moment in

de actie. 

Wanneer je alleen maar fotografeert

wat er gebeurt, ben je niet bezig met

storytelling. 

Het gaat erom dat je wacht en

toewerkt naar een moment waarin

duidelijk wordt hoe je onderwerp

reageert. Dit zie je door bijv.

verandering in expressie van het

gezicht of lichaamstaal. Wanneer je

de kleine details leert opmerken en

meeneemt in je beeld, dan doe je

aan Storytelling, aan verhaal

fotograferen. Dit noem ik hierna even

'het beslissende moment'. 
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Toewerken naar het

moment

Wachten op het beslissende

moment, betekent niet dat je in 1

keer dé perfecte foto hebt. 

Dit vraagt veel geduld. 

Als je eenmaal de goeie compositie

hebt gevonden en het licht waar je

mee wilt werken, dan kan het soms

wel 15 minuten duren. 

Tip: beter meer foto's vanaf 1 plek en

van 1 situatie, dan minder foto's van

heel veel situaties. Fotografeer naar

het moment toe, fotografeer het

beslissende moment, en fotografeer

door het moment. 

Soms gebeurt er toch nog iets

onverwachts en interessants. volle

toewijding en focus maken de kans

groter, dat alle elementen

samenkomen in één moment voor

een toffe foto! 

Je hoeft niet alles na te jagen en vast

te leggen, maar bedenk wat jouw

interesse heeft en ga daar vol voor. 

En: bij alle topfografen die

verhalende foto's maken is het ook

niet altijd meteen bingo. Gun jezelf

de tijd en werk aan je foto. De

allerbeste manier om je fotografie te

verbeteren en jouw point of view te

ontwikkelen en definiëren, is

oefenen, oefenen, oefenen! 

Je zal zien dat jouw storytelling

verbetert en dat het aantal

succesvolle foto's gemiddels zal

toenemen. 
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Selecteren en bewerken 1:1

Twee bijeenkomsten via zoom, 1:1

 1 á 1,5 uur. Hierin laat ik je zien hoe ik

selecteer en bewerk. Tevens gaan we

aan de slag met een door jou

gemaakte serie, zodat je daarna de

sterke beelden eruit kan pakken en

basistechnieken m.b.t. bewerking

kan toepassen/ of bewerking die je

waar je vragen over hebt. 

Prijs: 79,00 euro

 

Portfolio review 1:1

Samen met jou kijk ik via Zoom

(gedeeld scherm) naar je portfolio en

geef feedback op jouw beelden,

waarmee je weer verder kunt in het

doorontwikkelen van jouw fotografie

en point of view. 

Prijs: 39,00 euro

 

BEDANKT ALLEMAAL!!! 

IK HOOP DAT JE HEBT GELEERD

VAN DE CURSUS EN

GEINSPIREERD BENT GERAAKT

OM HET ALLEDAAGSE LEVEN VAST

TE LEGGEN. OM JOUW WERELD IN

BEELD TE BRENGEN! 

IK BEN SUPERBLIJ DAT JE HEBT

MEEGEDAAN EN WENS JE HEEL

VEEL SUCCES. MOCHT JE NOG

GEEN REVIEW HEBBEN

ACHTERGELATEN, DAN KAN DAT

NOG ALTIJD! JE MAG ME OOK

ALTIJD MAILEN/ DM STUREN.

DANKJEWEL!!! 

 V E R V O L G -

A A N B O D


