Alle kan tage bedre
billeder med disse
5 simple tricks

De næste 5 tricks kan du
bruge, hvis du liiiige
husker det

1. Skyd, skyd, skyd
Tag mange billeder af samme motiv. Selv
dygtige fotografer rammer ikke plet i
første skud. Prøv forskellige vinkler. Nedefra, oppefra, fra siden, lige på. Læg dig på
ryggen eller kravl op i legetårnet.

6. Høj opløsning
Mobilkameraet har som udgangspunkt
en høj opløsning, med mindre du selv har
sat den ned. Hvis du sender et billede pr.
sms, så formindsker mobilen automatisk
billederne - så send via mail ...

2. Børnehøjde
Men mest af alt skal børn fotograferes
i børnehøjde. Så ned i knæ, så ikke alle
billeder bliver taget oppefra og ned.Vi vil se
verden som børnene ser den.

7. Blitz
En normal blitz rækker ca 3 meter. Så har
du brug for blitz skal du rigtig tæt på.
Er du udenfor i solskin kan du bruge blitz,
når du fotograferer mod solen. Ellers bliver
den person, du fotograferer, helt mørk.

3. Gå tæt på
Det skaber mere nærvær i billedet.
4. Naturlige billeder
Tag gerne billeder af mennesker, der slet
ikke er klar over, at du fotograferer dem.
De bedste billeder er af mennesker fanget i
en naturlig situation.
5. Ansigter
Få ansigter med på billedet. Det er ikke
spændende med en masse mennesker fra
ryggen.

Billeder sætter
bogstavelig talt
ansigt på DFS!

Det er Carsten F. Mikkelsen, der i sin tid kom
med 10 tips til fotografering.

8. Fokus
Tænk over, hvor du stiller skarpt. Alt for
mange gange ender det med at det er
baggrunden der er skarp, mens motivet er
sløret. Mange kameraer stiller skarpt lige
i midten. Så må man pege med midten
af kameraet på motivet og trykke udløserknappen halvt ned. Med knappen holdt
halvt ned kan du flytte kameraet, så motivet fx er ude i siden af billedet.
9. Watch and learn
Husk, hvad du gør. Se på resultatet og
tænk over, hvad du kunne tænke dig var
anderledes.
10. Liggetud ... lukketid
Når motivet står rimeligt stille er lukketid
= brændvidde. Stilles zoom på 70 mm skal
lukketiden være 70 eller langsommere.
Hvis lukketiden er hurtigere, fx 80 skal du
bruge stativ, ellers bliver billedet rystet.
Man skal altid bruge stativ hvis lukketiden
er langsommere end 60. Bevæger dit motiv
sig hurtigt, fx løber eller spiller fodbold,
skal lukketiden også være hurtig. Måske
mere end 200. Man kan gøre lukketiden
hurtigere ved at bruge blitz.

BRUG AF BILLEDER

Den korte
version fra
SOS-mappen

Indhent forældrenes tilladelse
RETNINGSLINJER

Det er tilladt at offentliggøre billeder uden tilladelse, hvor det er flokke af børn, der er gengivet. Er der tale om billeder af et eller få børn,
skal man have lov af forældrene, inden de offentliggøres.
Det er ikke lovpligtigt, men nemmest for alle parter, hvis forældrenes
tilladelse indhentes skriftligt. Brug evt. indmeldelsesblanketten.

Det, du skal tænke over
mht. lov & fotografering ...
1. Er det et lovligt sted?
Billedet skal være lovligt optaget. Det er
lovligt at fotografere mennesker og situationer på offentlige steder og steder, hvortil
der er offentlig adgang, fx kirker og missionshuse. Det er god skik, men ikke et krav, at du
optræder så synligt som muligt, så folk er klar
over, at de bliver fotograferet.

eller sang lovsang er det en religiøs personlig
handling - og dermed personfølsomt – og
det kræver altid samtykke (se ovenfor).
Krænkende billeder er personfølsomme, fx
berusede eller afklædte personer. Det giver
sig selv, at vi ikke bruger dem.
Med det in mente, kan du have en tommelfingerregel: Tager du nærbilleder, der ligner portrætfoto, så spørg om lov. Ellers er det ok.
> Tip! Brug lejrtilmeldingen til at få tilladelsen.

2. Skal personerne give samtykke?
I nogle tilfælde skal personerne på billedet
give tilsagn til brug af billedet. Situationsbilleder kan offentliggøres uden at hente
samtykke, hvorimod et portræt af én eller
flere personer som udgangspunkt kræver
samtykke.
3. Hvornår er det samtykke?
Det regnes som samtykke, hvis du optræder
synligt og kan identificeres som fotograf i
situationen. Derved har personer, der ikke
ønsker at blive fotograferet, mulighed for at
sige fra eller holde sig på afstand.
Børn under 15 år kan som udgangspunkt ikke
selv gøre det, men hvis forældrene er til stede
og undlader at forhindre fotografering og offentliggørelse af billeder af deres børn, regnes
det som samtykke.
4. Er det personfølsomt?
Det er ikke personfølsomt, at børnene befinder sig i en kirke, men hvis de sidder i bøn
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