Fotografietips van Thea
Zoals jullie weten is Thea Stilton speciaal verslaggeefster bij De Wakkere Muis. Daarom
heeft ze altijd een pen en een notitieblok op zak én haar camera! Na al die jaren weet
Thea inmiddels heel goed waar je op moet letten als je een goede foto wilt maken. En
daar heb je tegenwoordig geen superdeluxe camera voor nodig. Aan je smartphone heb
je al genoeg voor het maken van een leuke herinnering! Thea helpt je graag op weg om
de mooiste foto’s te maken met je telefoon. Dus grijp hem erbij en ga er even voor zitten.
Met deze muizinnige tips van Thea maak jij straks in een pootomdraai de vetste foto’s!
1. Houd je telefoon recht én stil
Ja… duh, denk je misschien maar het gebeurt vaak genoeg. Als je je telefoon niet stil
houdt, wordt de foto onscherp. En houd je je telefoon niet recht, dan staat de ‘horizon’
scheef op je foto en wordt het beeld erg onrustig. Tenzij je dit natuurlijk met opzet doet!
2. Wissel in ‘perspectief’
Daarmee bedoel ik: fotografeer niet steeds vanuit dezelfde positie (recht voor je uit). Ga
eens op je hurken zitten of fotografeer van bovenaf. Je krijgt hierdoor allerlei verrassende foto’s.
Probeer maar uit!
3. Speel met close-ups
Met een smartphone kun je van heel dichtbij gi-ga-mooie foto’s maken. Als je je telefoon goed
stilhoudt, wordt het voorwerp waar je op focust scherp en de rest eromheen juist wazig. Dat geeft
een muizenissig effect!
4. Maak geen foto’s tegen de zon in
Want dan wordt het onderwerp van je foto heel donker. Ga juist met je rug naar de zon toe staan
of kom later terug wanneer de zon anders staat.
5. Gebruik de zoom niet
Je foto wordt daarmee alleen maar onscherp. Zet gewoon wat stappen dichterbij in plaats van
‘optisch zoomen’ zoals dat heet.
6. Let op patronen en kleuren om je heen
Zie je een felgele muur met een rode fiets er tegenaan? Dan kan dat een muizenissig plaatje
opleveren. Of zet al die meloenen die op een rijtje in de marktkraam liggen op de foto.
Herhaling van hetzelfde voorwerp geeft ook een gaaf effect!
7. Schiet je lek!
Maak altijd lekker veel foto’s. Want soms lijkt het op je telefoon er goed uit te zien, maar
blijkt het later op de computer toch te donker of onscherp te zijn. Om te voorkomen dat
je straks zit te balen, kun je er beter een paar extra nemen. De slechtere foto’s kun je
altijd nog deleten, mocht je geen ruimte meer vrij hebben.
8. Pak het moment
Gebeurt er opeens geks of gaafs waar je een foto van moet hebben? Dan
neem je die natuurlijk zo snel mogelijk! Ook al fotografeer je tegen de
zon in of heb je weinig licht. Wie weet komt er toch een heel muizinnige
foto uit! Je weet het pas als je het probeert.
9. Geniet ervan
Want fotograferen is leuk! Als je de smaak te pakken hebt, krijg je vanzelf
allerlei leuke ideeën en krijg je vanzelf de vetste foto’s.
Gi-ga-veel succes!

