...bloemenrokjes door trucage, spetterende selfies maken, sportfotografie.
In 85 challenges leer je hoe je de mooiste foto’s kan maken. Je krijgt steeds een
korte uitleg en daarna ga je lekker aan de slag. Het maakt daarbij niet uit wat voor
camera je hebt, want je kan met iedere camera de challenges uitvoeren. Waar het
om gaat, is dat je lekker experimenteert. En dat je vooral ook lol hebt bij het maken
van foto’s!
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85 FOTOCHALLENGES

Superhelden op de foto zetten...

85 FOTOCHALLENGES
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1.
Perspectieven
& standpunten
Misschien ken je de uitdrukking ‘iets vanuit een bepaald perspectief zien’
wel. Met perspectief wordt het punt van waaruit iemand naar iets kijkt
bedoeld. Dit kan aangeven vanuit welke plaats iemand iets bekijkt, maar
ook hoe iemand over iets denkt. Een ander woord voor perspectief is ook
wel standpunt.
Bij fotografie wordt dit woord veel gebruikt, omdat je als fotograaf altijd
een standpunt inneemt. Niet alleen de plek van waar je de foto maakt,
bijvoorbeeld hoog of laag, maar ook omdat je als fotograaf met je foto iets
kan zeggen.
De volgende challenges laten je kennis maken met verschillende
perspectieven. Wees niet bang dat we je meteen in het diepe gooien.
We beginnen rustig aan met een paar gemakkelijke challenges.
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Challenge 69

ruilen van gezicht

Kies een leuke foto van een hoofd uit een tijdschrift of krant.
Vraag aan iemand of hij je op de foto wil zetten met de foto voor je
gezicht.
De fotograaf moet je wel aanwijzingen geven hoe dat je de foto
precies moet houden. Bijvoorbeeld wat dichter bij of juist verder af
van de camera of links wat hoger dan rechts. Zo zorg je dat de foto
precies op jouw lijf aansluit. Dit is ook een zelfportret, maar dan
net iets anders!
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Challenge 10

bloemschaduwen

Verzamel leuke planten of bloemen. Zet op een zonnige dag de schaduw ervan op de foto. Kunnen
anderen de schaduwen herkennen? Een andere manier van schaduwen maken, is door met een fel
lampje (bijvoorbeeld die van een smartphone) op de bloemen te schijnen. Hierbij kan je ook een hulpje
inschakelen die de lamp voor je vasthoudt. Ik kan met deze challenge echt uren spelen!
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Challenge 40

zelf een achtergrond
maken - verven

In deze challenge ga je zelf een achtergrond verven. Wat heb je
nodig:
»» een groot vel papier (voor kleine onderwerpen kan een A4 papier
al genoeg zijn);
»» verf op waterbasis (bijvoorbeeld acrylverf);
»» kwasten en/of een schuursponsje;
»» een pot met water om je kwasten in uit te spoelen;
»» kranten.
Verspreid de kranten op de grond of tafel. Zo maak je een
ondergrond waarop je kan werken zonder dat je de hele kamer
opnieuw verft. Leg je vel papier erop en laat met verf je fantasie
de vrije loop. Naast kwasten kan je ook de zachte kant van een
schuursponsje gebruiken om mee te verven. Je kan zo makkelijk en snel een groot
oppervlak inkleuren.
Een paar voorbeelden om je achtergrond in te vullen zijn:
»» spetteren met verschillende kleuren verf (zorg dat je kleding goed beschermd is);
»» vlakken en figuren maken;
»» kleuren in elkaar over laten lopen.
Jij bent de kunstenaar, dus jij bent de baas! Het maakt het wel makkelijker als je
al weet waarvoor je deze achtergrond wil gebruiken.
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