Leg gewone en
toch zo bijzondere
momenten van je
kleintje vast
6 tips die je hierbij
helpen

MAM-AN’S
INSIDE INFORMATION
Babyfotografie
Je kunt er waarschijnlijk geen genoeg van krijgen. Uren kun je
naar je baby turen en steeds zie je weer iets moois. Dat wil je
vastleggen en delen. Heb je je mobiele telefoon bij de hand om
zo’n lach om van te smelten, een eindeloze geeuw of een stoere
blik te vangen? Hieronder mijn beste tips om die momenten met
gemak en plezier te vangen. Enjoy!

1
Fotografeer op gelijke hoogte. Foto’s die je maakt op ooghoogte
van je baby geven het mooiste resultaat. De commode is hiervoor
ideaal. Wat zijn de details die kenmerkend zijn voor jouw baby?
Leg die details op een creatieve manier (denk aan scherptediepte, zie 5) vast. Ga ook op zoek naar kleine “momenten” zoals
een lach, een geeuw of het optillen van het hoofdje. Blijf
schieten, er zit zeker een topfoto tussen!

Krijg je er geen
genoeg van en wil
je er zelf ook een
keer op 😉?
Boek dan een
lifestyle fotoshoot
bij MAM-AN
Fun and great
memories
guaranteed!
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2
Houd rekening met het licht. Gebruik liever geen flits. Baby’s
komen het mooist tot hun recht in natuurlijk, niet te fel licht.
Binnen wil je het liefst bij het raam waar geen direct zonlicht
binnen komt fotograferen. Buiten levert het uur na zonsopkomst
en voor zonsondergang schitterend licht op om te fotograferen.

3
Is je lens schoon? Dit lijkt echt een inkopper maar hoe vaak poets
jij de vette vingers en andere viezigheid van je lens? Eerst even
poetsen scheelt een heleboel foto’s met een “waas” erover.

4
Fotografeer “uit het midden”. Wanneer je je baby net iets uit het
midden van het beeld plaatst (meer naar links of rechts) levert dit
al snel een meer professioneel beeld op. Wanneer je knuffels of
andere props in beeld brengt kun je de focus ook eens daarop
leggen. Tik op het scherm om de focus te verleggen. Je zult zien
dat iets anders in de hoofdrol (een ander perspectief) voor mooie
beelden en meer variatie zorgt.

5
In de automatische stand bepaalt jouw telefoon wat de beste
instellingen voor de foto zijn. Wil je meer? Schakel dan de
portretmodus in. Jouw baby komt dan scherp in beeld en de
achtergrond wordt wazig. Dit noem je het scherpte-diepte effect.
Experimenteer ook eens met de andere standen. De nachtmodus
bijvoorbeeld, voor een onvergetelijk moment tijdens een
nachtvoeding zorgt voor voldoende belichting.

6
Tot slot oefenen, oefenen, oefenen. Maak foto’s binnen en
buiten, leg alles vast en experimenteer ook met verschillende
apps om je foto’s te bewerken.
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Foto met scherpte/diepte
Foto gemaakt op ooghoogte
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