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Wat je geleerd hebt blijft je altijd bij

Tijdens het volgen van deze workshop kreeg je ontzettend veel

informatie naar je hoofd geslingerd. Ik heb je een grote portie

theorie over foodfotografie aangeleerd en daarna hebben we

die theorie omgezet in de praktijk. Dit is en blijft nog steeds de

beste manier om nieuwe kennis te verwerken en te

onthouden. En dat het een intense dag was met vele indrukken

kunnen we ook wel stellen, nietwaar? 

Ik neem het je niet kwalijk als er intussen al veel informatie

naar je achterhoofd is verdwenen of misschien zelfs helemaal

uit je hoofd. 

Daarom heb ik dit boek voor je gemaakt. In dit boek vind je

een samenvatting met wat je geleerd hebt tijdens de workshop

'foodfotografie met de smartphone'. Ook vind je er foto's die

ikzelf maakte met mijn smartphone. Als je wil kan je je er door

laten inspireren voor je eigen foodshoots.

Met dit boek heb je de geleerde kennis steeds in je buurt.

Gebruik het als hulpmiddel voor je volgende foodfoto. 

Maak gebruik van de informatie zodat je steeds opnieuw de

smakelijkste foodfoto's uit je smartphone tovert.

Laat je culinaire creativiteit stromen en geniet ervan, zowel

van het maken van foodfoto's als in het opeten van dat

heerlijke food achteraf. 

Ken





Foodfotografie met de smartphone

Tijdens de workshop heb je geleerd hoe je:

 moet kijken als een fotograaf

 alles uit de camera-app haalt wat erin zit

 een interessant verhaal vertelt door gebruik te maken van

achtergronden en props

 omgaat met natuurlijk licht en hoe je dit kan sturen

 een beeld opbouwt door de compositieregels toe te passen

 je foto's nabewerkt in de mobiele app 'Adobe Lightroom'

 je foto's via de app deelt op social media

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Op de volgende pagina's vind je een beknopte samenvatting van bovenstaande

opsomming aangevuld met smakelijke foodfoto's om jou te inspireren



Kijk als een fotograaf

Gebruik eerst je ogen zodat je een goed beeld krijgt van wat je wil fotograferen en

hoe je dit best kan fotograferen. Hierbij kijk je naar je onderwerp (vorm, kleur,

grootte,...) om te bepalen welke onder- en/of achtergrond en welke props je best

kiest om je onderwerp te versterken.

Ook kijk je naar waar het natuurlijke licht op de mooiste manier op je onderwerp

schijnt en of je dit misschien ergens bij moet sturen.

Met alle verdere informatie die je in dit boek vindt leer je steeds beter hoe je moet

kijken als een fotograaf zodat jouw foodfoto's er steeds sprankelend en verrukkelijk

uit komen te zien. 

 De camera-app
Verschillende ingebouwde cameralenzen

Ultragroothoek

Groothoek

Telefoto

Macro

Selfiecamera (aan de voorzijde)

De meeste smartphones hebben een ultragroothoek en een groothoeklens

ingebouwd in hun camera, vaak is er een telefotolens aanwezig en soms een

macrolens. 

Bij het openen van de camera-app valt direct de live view op, dit is het beeld

waarvan je een foto maakt als je op de witte sluiterknop drukt.

Er zijn functieknoppen aanwezig om je instellingen aan te passen, timer in te

stellen, beeldverhouding te kiezen, portretstand, nachtstand, en nog veel meer...

De grote drie knoppen onderaan zijn je sluiterknop, link naar je fotogallerij en om

te wisselen van je achter- naar je voorcamera.







"Achtergronden en props dienen je onderwerp te
complementeren. Ze moeten bij elkaar passen zodat het de

foto versterkt zonder dat ze de aandacht wegtrekken van je
onderwerp"

Alles kan dan ook een achtergrond of een

prop zijn, zolang het maar bij je onderwerp

past

Achtergronden en props
Een foodfoto bestaat uit 3 elementen: 

 

onderwerp

achter- en/of ondergrond 

props

Je kan je achtergronden kopen maar het

leukst is om ze zelf te maken. Met een mdf

plaat, wat houten planken en wat verf maak

je de mooiste achtergronden.

Gebruik wat je in huis hebt. Vloeren,

muren, doeken, lakens, stoffen kunnen ook

allemaal dienen als achtergrond.

Props kan je kopen in decoratie- en in

kringloopwinkels.

Gebruik hier ook wat je al in huis hebt.

Snijplanken, bestek, bordjes en schaaltjes,

taartrooster, ingrediënten,...

Dit zijn allemaal voorbeelden van props die

je kan gebuiken in je foodfoto.



hard licht zacht licht

gereflecteerd met wit papierniet gereflecteerd



Licht

'Het vastleggen van afbeeldingen van

voorwerpen met behulp van licht'

Definitie van fotografie:

Soorten licht

Natuurlijk licht: licht dat van nature aanwezig is (zonlicht)

Artificieel licht: al het andere licht (LED, flitser, gloeilamp,...)

Manieren van belichting

Hard licht: direct zonlicht op je onderwerp, harde schaduwen, veel contrast

Zacht licht: licht op een bewolkte dag, wolken maken het zonlicht diffuus en zacht,

flaterende foto's

Richting van het licht

Frontlicht: licht valt vooraan op je onderwerp, te vermijden in foodfotografie

Zijlicht: licht valt opzij op je onderwerp, geeft een mooie harmonie tussen licht en

schaduw

Tegenlicht: licht komt van achter je onderwerp, geeft veel textuur en contrast

Sturen van het licht

Hard licht zacht maken: hang een wit laken of vel bakpapier tussen je harde

lichtbron en je onderwerp

Licht reflecteren: zet wit papier of foamboard zo dicht mogelijk tegen je onderwerp

en aan de tegenovergestelde zijde van waar je licht vandaag komt
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Compositie

Beeldverhouding

Horizontaal

Verticaal 

4:3

1:1

16:9

Full

CamerahoekenCompositieregels

Regel van derden

Centrale compositie

Vormen en lijnen

Patronen en herhalingen

Gebruik een menselijk element

Hou het simpel

Breek de regels

Tips & tricks

Bouw je set steeds zo dicht mogelijk tegen een raam op

Zet je raster aan

Stel zelf scherp op je onderwerp

Zet je scherpstelling vast

Overbelicht je foto een klein beetje

Gebruik nooit de flitser van je smartphone

Draai je telefoon eens op z'n kop

Ipv te zoomen, kom zelf dichterbij je onderwerp

Zoek stabilisatie

Stel een timer in (2 sec)

Zet de foto's die je wil bewerken in je favorieten

Zoek inspiratie op Pinterest





Nabewerking
Nabewerken in de mobiele app van 'Adobe Lightroom'

Overdrijf niet met bewerken, je wil dat je 'food' er nog wel als 'food' uit blijft zien. 

Vermijd het gebruik van voorinstellingen of presets. Ook die kunnen er voor

zorgen dat je food er onsmakelijk uit gaat zien. 

Speel zeker wel met de verschillende bewerkingsmodules en sliders om te zien wat

werkt en wat niet werkt, zo creëer je je eigen stijl van bewerken.

Sommige functies werken niet in de gratis versie van Adobe Lightroom. Geen nood,

er zijn nog voldoende functies over om je foodfoto's prachtig te bewerken.

Mijn meest gebruikte bewerkingsmodules zijn: licht, kleur, effecten en uitsnijden.

Delen op social media
Via de app 'Adobe Lightroom'

Tik rechtsbovenaan in Lightroom op het icoon om iets te delen:

Kies 'delen op' als je direct online wil delen of 'Opslaan op apparaat' als je je foto op

je smartphone wil bewaren

Kies uit de lijst die je smartphone voorstelt je favoriete social mediakanaal waar je

je foto op wil delen en...

Deel het met de wereld!!
Ik ben uiteraard benieuwd naar jouw gemaakte foto's als nieuwe smartphone

foodfotograaf en ik wil jouw werk dan ook heel graag zien.

Gebruik daarom #workshopkenstoffels wanneer je je favoriete foodfoto op social

media deelt. Zo kan ik hem ook zien en kunnen we samen trots zijn op het

eindresultaat.

https://www.instagram.com/explore/tags/workshopkenstoffels/


#workshopkenstoffels

https://www.instagram.com/explore/tags/workshopkenstoffels/




Mag ik je nog wat vragen?

Hoe heb jij de workshop 'foodfotografie met de smartphone' ervaren?

Jouw mening is voor mij van groot belang. Door het ontvangen van jouw feedback

weet ik wat er goed zit in mijn verhaal en waar er nog verbetering nodig is. Dankzij

jouw eerlijke feedback kan ik deze workshop blijven ontwikkelen en

perfectioneren. En, wie weet maak ik op basis van jouw terugkoppeling wel een

vervolg workshop. Eentje voor gevorderden, waar jij nu uiteraard toebehoort. Dat

zou echt wel geweldig zijn, nietwaar?

Zou je voor mij jouw ervaring met de workshop 'foodfotografie met de smartphone'

kort willen uitschrijven in een recentie en deze op mijn bedrijfspagina van Google

en/of Facebook willen posten? 

Dat kan hier via de volgende links:

Google

Facebook

Wil je op de hoogte gehouden worden van toekomstige foodfotografie activiteiten

en workshops?

Meld je dan hier aan op mijn nieuwsbrief

https://g.page/r/CX-2KKSvZ5OMEAg/review
https://www.facebook.com/kenstoffelsfotografie/reviews/
https://www.kenstoffels.be/nieuwsbrief/




Niet enkel geef ik workshops over foodfotografie met de smartphone, ik ben ook

professioneel culinair fotograaf. In deze hoedanigheid ga ik met mijn professionele

camera en -apparatuur bij klanten op locatie om hen te voorzien van foodcontent.

Als culinair fotograaf beperk ik me niet tot het fotograferen van food, ook voorzie

ik mijn klanten van product foto's en  van in- en exterieurshots van hun zaak.

Sfeerbeelden en portretten van personeel bied ik als culinair fotograaf ook aan. Zo

kan ik mijn klant een totaalplaatje aan fotografisch beeldmateriaal afleveren. Dit is

mijn interpretatie van het takenpakket van een culinair fotograaf.

Mijn klanten bevinden zich vooral in de horecasector, voedingswinkels, magazines,

voedingsproducenten en andere ondernemingen gespecialiseerd in 'food'.

Heb jij zo'n onderneming en lijkt het je wel wat om jouw bestaande beeldbank uit te

breiden met nieuw fotografisch materiaal? Aarzal dan niet om mij te contacteren. 

Je vindt mijn contactgegevens op de volgende pagina.

Ken Stoffels fotografie





+32476305057

info@kenstoffels.be

kenstoffels.be

kenstoffelsfotografie

ken-stoffels

kenstoffelsfotografie

Contact

Of scan heel gemakkelijk deze

QR-code en sla mijn gegevens

direct op in je telefoon:

tel:+32476305057
mailto:info@kenstoffels.be
http://kenstoffels.be/
http://www.instagram.com/kenstoffelsfotografie
https://www.linkedin.com/in/ken-stoffels/
https://www.facebook.com/kenstoffelsfotografie

