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Workshop	  Portret	  Fotografie



Programma
•Voorbereiding	  
•Vormgeving	  
•Licht	  
•Studio	  
•Op	  loca@e
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Soorten	  portreBen
•Een	  foto	  van	  een	  persoon	  
•Geposeerd	  (100%	  controle	  over	  model)	  
•Ongeposeerd	  (0%	  controle	  over	  model)	  
•Tussen	  geposeerd	  en	  ongeposeerd	  in	  (spontaan)
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Voorbereiding
•Inspira@e	  
•Apparatuur	  
•Loca@e	  
•Kleding	  
•Afspraken	  maken
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Inspira@e
•Foto’s	  kijken!!	  
•Wat	  vind	  je	  mooi	  aan	  een	  foto?	  
•Hoe	  is	  de	  foto	  gemaakt?	  
•Instellingen	  camera?	  
•Licht?
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Apparatuur
•Keuze	  van	  de	  lens/lenzen	  (groothoek=vervorming)	  

•Flits	  nodig?	  
•Reflectoren	  nodig?	  
•Voordat	  je	  start	  alles	  op	  orde: 
Accu’s	  geladen,	  lenzen	  schoon,	  geheugenkaart
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Kleding
•Opvallend	  of	  juist	  rus@g	  
•Meerdere	  mensen,	  kleding	  afstemmen	  
•Rekening	  houden	  met	  de	  loca@e
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Vormgeving
•Algemene	  vormgeving	  

•Het	  gezicht	  
•Poses	  
•1	  Persoon	  
•2	  Personen	  
•Groepen	  
•Kinderen
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Algemene	  vormgeving
•Al@jd	  scherpstellen	  op	  het	  oog	  
•Hou	  de	  achtergrond	  rus@g	  
•Geen	  storende	  elementen	  op	  de	  achtergrond	  
(lantaarnpaal	  uit	  hoofd)	  
•Zet	  je	  model	  niet	  precies	  in	  het	  midden	  
•Geef	  kijkruimte
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Algemene	  vormgeving
•Haal	  het	  beste	  uit	  de	  persoon	  
•Maak	  je	  een	  foto	  van	  het	  gezicht,	  romp	  of	  hele	  
lichaam?	  
•Laat	  tussenresultaten	  zien	  
•Let	  op	  details	  (open	  rits,	  haar	  voor	  het	  oog	  etc)	  
•Indien	  mogelijk	  visagie
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Gevoel	  in	  een	  foto
•De	  camera	  kijkt	  twee	  kanten	  op	  
•Zorg	  dat	  het	  model	  zich	  goed	  voelt	  en	  dat	  jij	  je	  
goed	  voelt	  
•Wanneer	  je	  een	  specifiek	  gevoel	  wilt	  vastleggen,	  
laat	  je	  model	  zich	  dit	  gevoel	  dan	  (her)beleven.	  
Eventueel	  in	  gedachten)
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Het	  gezicht
•Een	  gezicht	  kan	  je	  vanuit	  verschillende	  hoeken	  
fotograferen	  
•Probeer	  al@jd	  de	  neus	  binnen	  de	  lijnen	  van	  het	  gezicht	  
te	  houden.	  Een	  zijaanzicht	  werkt	  niet	  bij	  iedereen	  
•Bijna	  geen	  enkel	  gezicht	  is	  symetrisch
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Poses
•Driehoeken	  en	  S-‐bochten	  
•Zijkant	  van	  handen	  
•Hoofd	  iets	  naar	  voren	  (turtle	  neck)	  =	  loshangend	  vel	  
verminderen	  
•Heup	  naar	  achteren	  maakt	  smaller	  
•Probeer	  al@jd	  een	  been	  voor	  het	  kruis	  te	  hebben
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1	  Persoon
•Foto	  van	  boven	  =	  zachtaardig	  
•Foto	  van	  beneden	  =	  autoritair	  
•Laat	  je	  model	  iets	  doen	  
•Gebruik	  rekwisieten	  (hulpmiddelen)	  
•Laat	  je	  model	  na	  iedere	  foto,	  van	  pose	  
veranderen
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2	  Personen
•Interac@e	  (tussen	  de	  modellen	  of	  met	  de	  kijker)	  
•Let	  op	  scherptediepte	  
•Let	  op	  dat	  het	  licht	  niet	  door	  de	  ander	  wordt	  
geblokkeerd
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Groepen
•Wees	  de	  regiseur!!	  
•Zorg	  dat	  je	  de	  aandacht	  hebt	  (bv.	  tot	  3	  tellen	  en	  
op	  2	  al	  een	  foto	  maken)	  
•Let	  op	  scherptediepte	  
•Zorg	  dat	  iedereen	  de	  lens	  kan	  zien	  
•Klim	  ergens	  op
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Kinderen
•Geef	  ze	  iets	  te	  doen	  
•Hou	  contact	  (JIJ!!	  en	  niet	  mama,	  oma)	  

•Door	  je	  knieën	  (kinderhoogte)	  
•Blijf	  niet	  hangen	  als	  het	  niet	  lukt	  (keep	  the	  flow)	  
•Laat	  tussenresultaten	  zien	  
•Ga	  mee	  met	  ideeën	  van	  het	  kind
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Communica@e
•Zorg	  voor	  een	  goede	  sfeer	  
•Bouw	  een	  rela@e	  op	  
•Gebruik	  nooit	  woorden	  als	  “links”	  en	  “rechts”	  
•Doe	  voor	  wat	  je	  bedoelt	  
•Geef	  aanwijzingen	  met	  je	  hand	  of	  camera
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Oefening
•Zoek	  een	  pose	  uit	  en	  probeer	  je	  model	  in	  deze	  
pose	  te	  krijgen,	  zonder	  dat	  je	  het	  plaatje	  laat	  zien	  
•Maak	  er	  een	  foto	  van
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Studio	  fotografie
•Achtergrond	  	  
•Licht	  
•Camera	  instellingen	  
•Flitsen

�30



Achtergrond
•Verschillende	  soorten	  achtergronden	  
•Papier	  (is	  mooier,	  maar	  niet	  uitwasbaar)	  
•Stof	  (Uitwasbaar,	  maar	  sneller	  kreuken)	  

•Keuze	  van	  de	  achtergrond	  hangt	  af	  van	  het	  
onderwerp
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Impact	  van	  licht
•Schaduwen	  
•Diepte	  
•Textuur
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Afstand	  van	  het	  licht
•Dichtbij:	  sterk	  verloop	  van	  donker	  naar	  licht	  
•Ver	  weg:	  zwak	  verloop	  van	  donker	  naar	  licht
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Grote	  van	  het	  licht
•Klein:	  harde	  schaduwen	  
•Groot:	  zachte	  schaduwen
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Rich@ng	  van	  het	  licht
•Gesplitst	  licht	  
•Rembrand	  licht	  
•Circel	  licht	  
•Vlinder	  belich@ng	  	  
•smal	  licht	  
•Breed	  licht
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Vlinderlicht
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Gesplitst	  licht
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Circel	  licht
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Rembrand	  licht
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Smal	  licht
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Breed	  licht
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Camera	  instellingen
•Witbalans	  op	  flits	  

•Camera	  op	  M	  (handma@g)	  

•ISO	  100-‐400	  
•Sluiter@jd	  en	  diafragma,	  zodanig	  dat	  zonder	  flits	  de	  foto	  zwart	  
wordt	  (geen	  omgevingslicht)	  

•Diafragma	  heep	  het	  meeste	  effect	  (scherptediepte)	  

•Al@jd	  scherpstellen	  op	  het	  oog
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Flitsen
•Handma@ge	  flits:	  belich@ng	  van	  de	  foto	  is	  aan	  te	  passen	  met	  
flitssterkte	  of	  diafragma	  

•Automa@sche	  flits	  (TTL):	  belich@g	  is	  aan	  te	  passen	  met	  de	  
flitsbelich@ngs	  compensa@e	  func@e	  (+/-‐	  met	  een	  flitsje)	  

•Extra	  flitsers	  kunnen	  gebruikt	  worden	  om	  de	  schaduwen	  te	  
belichten,	  het	  haar	  van	  achteren	  te	  belichten	  of	  als	  rim-‐light	  
(randen	  benadrukken,	  handig	  voor	  zwangerschapsfotografie)
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Oefenen!!
•Gesplitst	  licht	  
•Rembrand	  licht	  
•Vlinder	  licht	  

!

•Experimenteer	  ook	  met	  de	  afstand	  en	  grooBe	  
van	  het	  licht
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Fotografie	  op	  loca@e
•De	  keuze	  van	  een	  loca@e	  
•Camera	  instellingen	  
•Licht
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Keuze	  van	  een	  loca@e
•loca@e	  bepaald	  de	  achtergrond	  en	  het	  licht	  
•Stedelijk	  
•Binnen	  
•Natuur	  
•Loca@e	  waar	  het	  model	  zich	  op	  zijn/haar	  gemak	  voelt
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Camera	  instellingen
•Meestal	  diafragma	  voorkeuze	  (Av)	  
•Lage	  diafragma	  waarde	  (onscherpe	  achtergrond)	  
•Hoge	  diafragma	  waarde	  (scherpe	  achtergrond)
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Licht
•Gebruik	  van	  natuurlijke	  lichtbronnen	  
•Beïnvloeden	  van	  natuurlijk	  licht	  
•Combina@e	  van	  natuurlijk	  licht	  en	  kunstlicht
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Natuurlijke	  lichtbronnen
•Tijds@p	  bepaalt	  de	  kleur	  en	  rich@ng	  
•Bewolking	  bepaald	  hardheid	  van	  het	  licht
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Beinvloeden	  van	  natuurlijk	  licht
•Zon	  achter	  het	  model	  (bij	  direct	  zonlicht)	  
•Ramen	  en	  openingen	  gebruiken	  als	  sopboxen	  
•Blokkeren	  licht	  van	  boven	  (bladeren/afdakje/tunnel/
diffusor)	  
•Reflector	  gebruiken	  om	  extra	  licht	  toe	  te	  voegen
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Combi	  natuurlijk	  licht	  en	  kunslicht
•Als	  een	  extra	  lichtbron	  nodig	  is	  
•Natuurlijk	  licht	  donkerder	  maken	  (met	  
belich@ngscompensa@e	  de	  foto	  donkerder	  maken,	  maar	  
flitslicht	  wel	  volledig)	  

•Invulflits	  
•Let	  op	  dat	  de	  kleur	  van	  de	  flits	  wel	  eens	  anders	  kan	  zijn	  dan	  
het	  natuurlijke	  licht	  (eventueel	  een	  kleurfilter	  voor	  de	  flits)
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