21 december t/m 3 januari 2021 Kerstinspiratiecursus
Via een vriendin van de fotoclub werden we op de hoogte gebracht dat deze cursus (via het
blad Natuurfotografie en met opbrengst voor een goed doel) er was en of we mee wilden
doen. Uiteindelijk zijn we er met 7 man aan begonnen. Geen idee wat we moesten
verwachten maar wat was het leuk !
Je kreeg iedere dag, dus 14 dagen lang, een opdracht. Het leuke was dat je daardoor met
allerlei technieken aan de gang moest die je normaal nooit gebruikt maar ook dat je ging
opletten wat er zoal groeit en bloeit in deze tijd en dat je zo dicht bij huis toch erg veel kunt
fotograferen.
De eerste opdracht was er o.a. één die ik nog nooit gedaan had HDR fotografie. Dat betekent
dat je (op statief) een normaal belichte foto, plus een te donkere foto, plus een te lichte foto
moet nemen.
Die moet je vervolgens op de computer over elkaar leggen en dan zou er een foto moeten
ontstaan waarin alles goed belicht/te zien is. Dat val nog niet mee. Maar het is wel een optie
om te gebruiken als het ergens erg donker is of bv met erg veel zonlicht. Ik ben het op onze
kamer gaan uitproberen.
Dag 1 - Maak een HDR foto

De volgende opdracht ging over het fotograferen van tuinvogels. Nou hebben we er normaal
ik weet niet hoeveel in de tuin zitten vanwege verschillende voederhuisjes etc. Maar die dag
... geen één !

Ja wel verderop in de tuin maar niet daar waar ik met mijn camera op statief klaar stond :-(
Natuurlijk kwam er, net toen ik was begonnen met op te ruimen omdat het te donker werd,
vlakbij me toch nog een vogel op een takje zitten.
Tja .. toen maar even snel uit de hand gefotografeerd .. geen topfoto maar ik had wat om te
laten zien .. lololol
Dag 2 - Fotografeer tuinvogels

We hadden een WhatsApp groepje gemaakt waar we elkaar onderling op de hoogte hielden
van alles wat goed en niet goed ging. Waar we waren geweest etc. Eventueel gaven we
elkaar hulp hoe iets te doen. B.v. het soort voer waar bepaalde vogels op af komen, een
mooie natuurlijke voederplank etc.. Dat maakte het extra leuk.
Weer een voor mij vreemde opdracht, foto stacking. Uhhh u bedoelt. Dat blijkt dus macro
fotografie te zijn waar je mm voor mm foto's maakt met steeds een ander scherpte punt
zodat uiteindelijk je onderwerp op macro niveau helemaal scherp is ... hahah ... nou ja zoiets
dus ...
Ik had iets verzonnen met smeltende stukjes ijs op een zwarte inductieplaat. In totaal zijn
het 12 foto's, die op de computer over elkaar gelegd- en samengevoegd zijn, geworden.
Maar het blijft een zoekplaatje al vond ik het zelf best een grappig resultaat.
Dag 3 - Foto-stacking

Landschapsfotografie was de volgende. Kijk dan weet ik tenminste wat ze bedoelen. Dat kan
ik wel dacht ik. Tot je bedenkt dat het hartje winter is en de natuur niet echt op zijn mooist.
Gelukkig was er bij iedere opdracht een geschreven "voorbeeld" tekst en ook een video van
zo'n 10 minuten waarin een (b.v. landschap) fotograaf voorbeelden liet zien over hoe je de
natuur het best in beeld kan brengen.
Zoals ze vertelden is het nog niet zo makkelijk om vast te leggen wat je "ziet" en lijkt het bij
thuiskomst vaak een vrij plat beeld. Kunst is dus echt de compositie. Voorgrond/achtergrond
etc.
Deze onderstaande foto was uiteindelijk mijn keuze. Gelukkig was er nog wat kleur.
Dag 4 - Landschapsfotografie

Toen de volgende opdracht. Fotografeer een springstaartje. Lolol ... nou die dingen zouden,
volgens de geschreven opdracht en video overal in je tuin moeten zitten op rottende
bladeren, hout etc.
We hebben ons rot gezocht, met en zonder vergrootglas want die dingen zijn maar zo'n 0,2
mm tot 5 mm dussssss. Hoe dan ook ze schijnen erg belangrijk te zijn. Uiteindelijk bleek dat
ik er zonder het te weten één had gefotografeerd op een gele trilzwam. Heel goed kijken,
onder het rode pijltje :-) :-)
Dag 5 - Fotografeer een springstaartje

De volgende opdracht ging over het fotograferen van mossen. In het inleidende filmpje
lieten ze zien hoe ongelooflijk veel mossen er zijn. Dicht bij te vinden natuurlijk, in je tuin op
stenen, op een bankje, een schutting etc. maar wij zijn zelf hiervoor een middagje (tweede
kerstdag zonder visite) gaan fotograferen in de bossen hier vlakbij. Leuk zoals je je dan
bewust wordt van de vele soorten en hoe het alles met zijn mooie kleuren bedekt. Dat zie je
vooral goed omdat nu alles kaal is.
Dag 6 - Mossen

De volgende dag was de opdracht, fotografeer iets abstracts. Omdat we die dag kinderen op
bezoek hadden (gespreid gekomen dit jaar i.v.m. de corona en maar 2 bezoekers per dag)
was ik zo brutaal om iets uit mijn foto archief te gebruiken. Eigenlijk ben ik ook niet in deze
opdracht geslaagd. Het is niet echt abstract omdat je nog te veel ziet wat het is.
Dag 7 - Abstract

We gingen de volgende dag (Inmiddels 28 december) naar onze kinderen in Monnickendam.
Degenen met onze twee inmiddels bijna volwassen kleinkinderen. Zoals eerder verteld
mochten zij dus vanwege de corona maatregelen inmiddels niet meer met vier personen bij
ons op visite komen. Maar daarheen met zijn tweeën :-) dat mocht gelukkig nog wel. Heeft
ook wel weer iets grappigs.
Hoe dan ook de opdracht was fotografeer eens iets met een vaste lens. Doordat je niet kunt
inzoomen ben je zelf de "zoomer" en moet je lopen om de juiste compositie te maken.
We zijn tussendoor gestopt bij de dijk van Burgerdam en later nog even naar Ransdorp. Daar
maakte ik deze foto.
Dag 8 - Prime lens (vaste afstand)

Maar ik kwam ook nog deze vreemde gast tegen en kon niet echt kiezen :-) Beide foto's zijn
gemaakt met mijn 50mm F/1,8 lens

Op dag 9 moesten we rijp fotograferen. Dat ging dus niet lukken. Hoewel er vorst was
voorspeld en degenen die de opdrachten gaven daarop rekenden en ook prachtige foto's in
hun voorbeeld filmpje lieten zien werkte het weer niet mee. de temperatuur bleef gewoon
boven nul dus jammer dan.
Inmiddels hebben we dat wel ingehaald dus kan ik een foto laten zien die ik alsnog gemaakt
heb en gedeeld in ons groepje.
Dag 9 - Rijp

De volgende opdracht was winterbloeiers. Het is ongelooflijk als je na zo'n opdracht op zoek
gaat naar waar je nog een bloemetje kunt vinden en dan merkt hoeveel plantjes er met onze
zachte winters nog wat bloemetjes hebben. Ik vond zelfs een goudsbloem.
Dag 10 - Winterbloeiers

Inmiddels was het 30 december en moest er gekozen worden uit de 8 goede doelen waar
het met deze cursus opgehaalde geld naar toe zou gaan. Overigens een ontzettend gave
actie van de fotografen die "om niet" deze online cursus gaven. Ook hebben ze nog twee
keer in die veertien dagen van de cursus een online bespreking gedaan van de (door hun
uitgezochte) geposte foto's op Facebook en Instagram. Het was heel fijn om achteraf te
horen dat ze met deze cursus genoeg hadden opgehaald om aan alle genoemde doelen een
leuk bedrag te kunnen geven.
Maar goed, de volgende maar weer. Zwart-wit. Wel natuur natuurlijk :-) Als je dat wilde
mocht je er een tint aan toevoegen om de sfeer te benadrukken. B.v. blauw voor winter en
koud, of sepia voor nostalgie etc..
Dag 11 - Zwart-Wit fotografie

In eerste instantie had ik deze foto (met blauwe tint) op Facebook en Instagram gezet met
de bedoeling een de koude sfeer over te brengen van de bossen bij Knegsel in de winter.
Later begon ik toch te twijfelen en heb ik ook deze "normale" zwart-wit foto gepost,
genomen bij de Grote Beerze bij Huygevoort.

Nieuwjaarsdag. Door de strengere lockdown rondom de feestdagen was er weinig ruimte
om op visite te gaan of visite te hebben dus fotograferen maar weer. Insecten in de winter
was de volgende. Met heel veel moeite vond ik een lieveheersbeestje maar dat zat helemaal
tussen wat takjes verstopt. Toen ik voorzichtig probeerde om het een stukje op te schuiven
viel het naar beneden en dat was dat, Niet meer terug te vinden natuurlijk :-(
Verder geen beestje te zien, ja een hooiwagen ergens ver weg tussen de grassprieten in het
voedselbos. Niet te fotograferen dus. We hebben het uiteindelijk opgegeven.
En toen, een wonder, 's avonds ontdekte ik een goudoogje op de keukenmuur. Die hebben
we voorzichtig op de tafel gezet en daar zaten we, ieder aan de kant van een tafel met onze
toestellen met grote lenzen en daartussen zo'n arm nietig beestje. Maar we hadden wel lol
en zij is na haar wandel avontuur op de tafel weer vrolijk weggevlogen :-)
Dag 12 - Winterinsecten

Weer een leuke opdracht. High Key en Low Key. Bij High Key ligt de nadruk in de foto op de
lichte tonen in de foto. Het lijkt overbelicht maar is het niet. Bij low Key is het net
omgekeerd. Het zwart moet niet "dichtgelopen" zijn. Bij mijn High Key foto was het
makkelijk. De lucht was egaal licht grijs.
De Low Key gaf me wat meer moeite. Maar het is gelukt .. er is nog wat van de steeltjes te
zien in het zwart.
Dag 13 - High Key en Low Key

En toen was de laatste dag van de cursus alweer aangebroken. Dode natuur. Mijn keuze voor
deze foto, die ik eerlijk gezegd uit mijn fotoarchief gehaald heb, kwam uit het gevoel van:
Weliswaar een dode Verbrande boom maar er ontstaat toch ook weer een nieuw begin.
Dag 14 - Dode natuur

En zo was het ook een beetje na de cursus. Met zijn allen moesten we een beetje afkicken
van het samen al die dagen bezig zijn. Hoewel het contact via WhatsApp verliep was het toch
heel intensief, enthousiast en super leuk.
Maar dus nu op naar een nieuw begin en een nieuwe blog aan het eind van januari 2021.
Bedankt voor het lezen.
Marianne

