FOTOJOURNAL

Ken je dat? Je telefoon staat bomvol foto's en elke keer
denk je weer: ik moet ze toch echt eens laten afdrukken.
Maar je komt er nooit aan toe en je prachtige kiekjes
komen niet verder dan Instagram. Dit toffe fotojournal
biedt volop ruimte voor het creeren van een offline feed,
zowel in beeld als tekst. Een persoonlijk fotoboek voor al
je mooiste herinneringen.
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FRAME–IT
Foto`s... heb jij er ook zoveel op je telefoon staan? Van tijd tot tijd
haal je ze van je telefoon, maar dan... wat gebeurt er dan met al die
leuke, grappige, mooie foto`s? Ze belanden ergens op een harde schijf of
in the cloud. Eeuwig zonde toch?
Hetzelfde geldt voor de foto`s die je hebt gepost op je Instagram–
account of op Facebook. Leuk om af en toe weer doorheen te scrollen of
als herinnering terug te zien. Maar hoe leuk zou het zijn als je ook
met deze mooie foto`s nog net iets meer zou kunnen doen?

WAT IS EEN FOTOJOURNAL?
Frame it! is een fotojournal waarin je je foto’s kunt plakken.
Oftewel een combinatie van een journal en een fotoboek.
Je kunt er dus niet alleen foto’s en andere mooie plaatjes
in plakken, maar je kunt er zelf ook nog allerlei dingen bij
schrijven of tekenen. Op die manier maak jij je eigen unieke
fotoboek!
Om je een beetje op weg te helpen in dit fotojournal, vind je
hiernaast pagina’s met stipjes, lijntjes of driehoekjes, oftewel

fotohoekjes, om zelf in te delen, ook een aantal pagina’s
waarop al kaders en teksten staan afgebeeld.
Het boek is ingedeeld in vier thema’s: familie, vakantie,
home en inspiratie. Hoe je deze thema’s precies invult,
mag je natuurlijk zelf weten. Dat ligt helemaal aan wat
voor foto’s je hebt gemaakt. Op die manier kun je van
je fotojournal een mooi herinneringsboek maken, maar
bijvoorbeeld ook een boek waar je inspiratie uit haalt.

PRINTEN MAAR!
Superleuk al die foto’s op je telefoon. Heel erg handig
ook dat je ze zo een-twee-drie kunt delen met familie
en vrienden via WhatsApp, Messenger of E-mail. Maar
een afdruk maken van je leukste foto’s is eigenlijk ook zo
gebeurd en toch doen veel mensen dat (nog) niet!

VERSCHILLENDE
OPTIES:
gewone kleurenprinter; ja, ook
op je gewone printer kun je je
foto`s uitprinten. Doe dit alleen
niet op gewoon printerpapier,
maar gebruik hiervoor speciaal
fotopapier en gebruik bij het
afdrukken de juiste instellingen
(kies fotopapier i.p.v. gewoon
papier).

Foto’s kun je tegenwoordig gewoon rechtstreeks vanaf je
telefoon of tablet printen. Of je dat nu doet met je ‘gewone’
kleurenprinter thuis, een speciale compacte portable
fotoprinter (ja, die heb je tegenwoordig ook) of bij een
van de bekende winkelketens met van die reuze handige
selfservice-systemen. Heb je je snoertje niet bij je? Geen
probleem, ook die zijn tegenwoordig vaak voorradig in de
winkels zelf.
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selfservice–systeem; was
de een–uurservice vroeger
supersnel, tegenwoordig sta je
erbij en kijk je ernaar. Een
druk op de knop en de foto`s die
eerst op je telefoon stonden, heb
je nu in ineens in de hand.

GROOT, KLEIN, VIERKANT, RECHTHOEKIG...
De formaten van de foto’s kunnen nogal verschillend zijn.
Vaak kun je zelf een formaat kiezen, maar soms ben je aan
een formaat gebonden. We hebben een aantal verschillende
formaten voor je op een rij gezet:

Formaat Polaroid: 9 x 10 cm
Formaat Instax: 6 x 9 cm
Formaat HP Sprocket printer: 5 x 7,6 cm
Formaat Canon Selphy: 10 x1 5 cm of 5,4 x 8,6 cm
Formaat Kodak Mini Fotoprinter: 5,1 x 8,6 cm
Formaat Smart Phone: 10 x 17,8 cm

5,7 cm

Formaat Instagram: 10 x 10 cm of mini: 5,7 x 5,7 cm

Kant–en–klaar

En dan heb je natuurlijk
ook nog die superleuke, hippe
polaroid– of instaxcamera`s. Een
druk op de knop en tadaa... de
foto komt direct uit de camera!
Helemaal superhandig natuurlijk.
Zorg er bij deze foto`s wel voor
dat je ze op een donkere plek
bewaart, want anders kunnen ze
na verloop van tijd verkleuren.

5,7 cm
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Een schaar, een lineaal en een
gum zijn handige hulpmiddelen
om bij de hand te houden.
Eventueel kun je ook nog een
snijmesje en snijmat gebruiken
om foto`s op maat te maken.
En die gum? Die heb je nodig
om de kaders, teksten en of
illustraties die je eerst met
potlood hebt getekend, later
weer uit te gummen wanneer ze
eenmaal goed (of misschien juist
niet goed) op hun plek staan.

FINELINERS, POTLODEN EN (GEL)PENNEN
Gebruik voor het schrijven of het illustreren van je fotojournal
liefst gewoon een pen, fineliner of een potlood. Stiften en
waterverf kunnen doordrukken en zichtbaar zijn op de
achterkant van je papier. Pas daar dus mee op! Voor de
zwarte pagina’s van het fotojournal kun je het beste een
witte gelpen gebruiken.

LIJMTIP!
Sommige merken hebben fotopapier met een stickerlaag,
deze foto’s kun je heel makkelijk inplakken in je fotojournal.
Wanneer dit niet het geval is, kun je het beste dunne
dubbelzijdige tape of een lijmroller gebruiken. Het gebruik
van gewone hobbylijm kan ervoor zorgen dat het papier in je
fotojournal gaat bobbelen. En dat ziet er niet zo mooi uit!
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familie

Surround yourself with those who make you happy

family, where life begins and love never ends

Ik ga op
vakantie

en neem mee...

vakantie

Zullen we nieuwe herinneringen maken?
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