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5 TIPS VOOR SFEERVOLLE HERFSTFOTO'S

De eerste grondvorst is geweest, dus de bomen veranderen nu snel van groen naar hun prachtige
herfstkleuren. Combineer dat met mist of juist een lekker zonnetje en het is nu het juiste moment
om naar buiten te gaan voor prachtige herfstfoto's.
1. Kies het juiste licht
Met zonsopkomst en zonsondergang heb je natuurlijk prachtig licht. Voordeel in de herfst is dat
je niet meer zo extreem vroeg het bed uit moet om dit licht te pakken. Als je tegen acht uur in het
veld staat dan ben je mooi op tijd.
Start 's ochtends al iets voor zonsopgang en ga 's avonds na zonsondergang niet direct naar huis.
Juist dan komt er vaak nog een moment met prachtige luchten.

Regen is geen reden om binnen te blijven. Een nat herfstbos sprankelt in prachtige kleuren. En
ook bij grauw bewolkt weer kun je nog prima aan de slag. Het is dan slim om geen (grote delen
van de) bewolking in het beeld mee te nemen. Dat worden al snel saaie grijze vlakken die niks
toevoegen in je foto.

2. Zoek naar details
Je hoeft voor mooie herfstfoto's echt niet per se naar de Veluwe of een ander
mooi natuurgebied (al is dat natuurlijk zeker ook een aanrader). Je kunt ook
al prachtige foto's maken in je eigen tuin of in een perkje in je buurt.
Veel moois is te vinden door details vast te leggen. Bijvoorbeeld een laagje
bladeren dat op de grond licht of verkleurend blad aan een boom.

3. Fotografeer laag bij de grond
De herfst is vaak optimaal te zien vanaf de grond. Bladeren en paddenstoelen zijn het mooist als
je er dicht op zit. Recht van boven kan ook werken, maar meestal is het handig om juist vanaf een
laag standpunt te fotograferen.

Neem dus iets mee waar je op kunt gaan liggen. Heb je een hoekzoeker of
een kantelbaar schermpje, dan voldoet meestal iets om op te zitten ook prima. Zet je camera op een statief dat laag bij de grond kan en neem rustig de
tijd voor je compositie.
4. Ga creatief aan de slag
Veel fotografen hebben de neiging om technisch perfecte foto's te maken. Het is echter
ook leuk om juist eens wat minder de regels
te volgen en creatiever te werken. Bijvoorbeeld door met een te lange sluitertijd te werken; te bewegen tijdens het nemen van je foto
of je onderwerp eens vanaf een bijzondere
hoek vast te leggen.

5. Maak ook eens een portretfoto
Bladeren, bomen, paddenstoelen. Allemaal prachtige onderwerpen om vast te leggen. De herfst
is echter ook een mooi seizoen om portretfoto's te maken in de natuur. De bruinige kleurtinten zijn
prima te gebruiken als sfeervolle achtergrond en ook het mooie licht in je herfst werkt uitstekend
voor portretten.

Bij een portretfoto in de herfst is het vaak slim om ook de kleding een herfstthema te geven. Felle
kleuren en korte mouwen passen minder. Een warme trui past prima voor dit soort foto's. En dat is
ook wel zo prettig voor je onderwerp.

OPDRACHT: MAAK EEN SERIE HERFSTFOTO’S
Maak tijdens de herfstvakantie een serie herfstfoto’s.
Probeer hierbij zo orgineel en creatief mogelijk te zijn! Speel met de instellingen van je toestel.
Plaats je fotoserie op jouw eigen fotosite. Mail het adres van jouw fotosite naar: info@digitalsjm.nl
Heb je nog geen eigen fotosite? Maak er een GRATIS aan. Volg de onderstaande stappen:
1.
Ga naar www.flickr.com
2.
klik op ‘sign up’
3.
vul alleen de verplichte velden in om jouw account aan te maken.
Bewaar deze gegevens goed!
4.
Je hebt nu jouw eigen fotosite waar je ongeveer 1TB aan foto’s kunt
uploaden.
5.
Upload jouw serie herfstfoto’s en mail het adres van jouw fotosite naar:info@digitalsjm.nl
WIN EEN PRIJS:
De winnaar van de mooiste fotoserie komt op de site van digital science en krijgt twee bioscoopkaartjes voor een film naar keuze. Jouw fotoserie moet uiterlijk 1 november bekend zijn bij jouw
docent (info@digitalsjm.nl).
VOORWAARDEN:
De fotoserie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je hebt zelf de foto’s gemaakt.
Je maakt gebruik van een fotocamera of telefoon.
Je plaatst minimaal 10 en maximaal 50 foto’s in jouw herfstserie
Je plaatst ze op een fotosite (bij voorkeur flickr.com)
Je mag je foto’s bewerken, maar dat is niet verplicht.
Je hebt alles helemaal zelf gedaan, zonder hulp van anderen!

