Instructiefiche Fotostudio
Opstelling portretfoto

fotostudio benodigdheden
4x Flitsers

4x Softbox

4x Statieven

1x camera + lens en SD kaart

4x elektriciteitssnoeren

1x transmitter

1x achtergrond papierrol

STAP 1: kies setting
Aan de rechtermuur van de fotostudio hangen er
bladen met verschillende opstellingen afgebeeld. Kies
je gewenste setting en plaats de flitsers + softboxen
zoals op het voorbeeld. Leg de flitsers aan en stel ze in
op bv. 3.3.
>> Instellen doe je met de pijltjes onder het display

>> TIP: Laat de snoeren van de flitsers onder het
statief doorlopen. Zo voorkom je dat er iemand
kan over struikelen.

STAP 2: meet licht met lichtmeter
1.

Stel de ISO zo laag mogelijk in (100 of 200)

2. Zet de sluitertijd op 1/125
3. Pas de mode aan naar
4. Duw op de knop aan de zijkant om te ‘laden’
5. Laat je model het bakje tegen het gezicht
houden, gericht naar het licht.
6. De F - waarde die je krijgt is het diafragma getal
dat je moet instellen op de camera.

STAP 3: de camera
1.

Zet de camera op Manueel (M)

2. Monteer de camera op het statief

3. Schuif de flitstransmitter bovenaan op de camera
4. Stel dezelfde waarden op de camera in als op de lichtmeter
>> ISO 100 of 200, bij het draaiwiel naast het scherm druk je op
ISO om de waarde in te stellen.
>> Sluitertijd 1/125, via het draaiwiel boven de ‘AF-on’WW knop
draai je om de sluitertijd in te stellen
>> Diafragma (F) op de verkregen waarde, via het draaiwiel
onder de aan/uit knop.
5. Neem een foto

>> TIP: Voeg eventueel een extra licht tussen model & achtergrond voor een ‘halo’ effect of
om het object/model los te krijgen van de achtergrond.

>> TIP: Gebruik eventueel een reflector om tegenlicht te bieden en schaduwen zachter te
maken.

STAP 4: check of je tevreden bent

Bekijk je foto om hem te controleren.
Indien te donker of te licht kan je de flitsers
harder of zachter zetten OF de camera
instellingen aanpassen.

