Workshop honden fotografie
Doel
Opname van hond (en model) in studio met flitslicht.
Materiaal
Tafel, tafelkleed (donkere tint), rustige hond, achtergronden (doek, donkere kleur),
ophangsysteem voor achtergronden, twee instelbare hoofdflitsers met statieven,
softbox, paraplu reflector, schaal reflector, kleine camera flits met lichtdetectie,
reflectiescherm, fototoestel met normale lens of lichte telelens (50-80 mm), statief en
flitsmeter optioneel
Instellingen
Camera op manuele instelling, lage ISO (100-400), f 8 diafragma, sluitertijd 1/60 tot
1/125 s, 50-80 mm equivalent lens gebruiken om voldoende afstand tov de hond te
behouden en minimale optische vervormingen te veroorzaken.
Camera moet de flitsers kunnen bedienen via radiosignaal of via een kabel of via het
flitslicht van een kleine opsteekflitser op de camera die de lichtsensoren in de
studioflitsers kunnen detecteren. Let op dat het flitslicht op de camera manueel moet
ingesteld worden want het licht van de camera flitser moet veel minder licht geven
dan de hoofdflitser.
De begeleider van de hond moet toezien dat het dier zich op de juiste plaats begeeft in
de opstelling en rustig blijft staan/liggen in de juiste houding. De cameraman/vrouw
kan niet tegelijk de hond op zijn plaats zetten en fotograferen. Teamwerk is absoluut
noodzakelijk.
Eerste opstelling

Kleine spot flits om de achterkant van kop van de hond te belichten en zodoende een
randlicht te produceren. Grote softbox om het lijf van de hond te verlichten. Zilver
reflector om beetje licht van de softbox op voorkant van de kop van de hond te sturen.

Test opname met alleen de softbox. Merk op dat de reflector weinig invullicht geeft in
deze positie.

Test opname met de twee flitsers en reflector in werking. Het spotlicht mag niet teveel
licht geven om doortekening in de haren te behouden.

Een van de eerste foto's met deze opstelling. Het donker lijf is onderbelicht.

Zelfde foto na uitsnede en beetje oplichten van zijn donker vacht met behulp van
Lightroom.
Hieronder andere (bewerkte) opnames met dezelfde lichtopstelling.

Tweede opstelling

De eerste opstelling is nu aangevuld met een kleine reportage flitser, gericht naar de
achtergrond. Deze flitser wordt aangeschakeld door het flitslicht van de andere flitsers.
Hieronder een mooi resultaat van deze opstelling.

Na uitsnede en oplichting van bovenste foto. De vlekken op het doek zijn nog niet
weggecloneerd.

Derde opstelling
Deze keer wordt de kop belicht met een grote softbox, het lijf met een flitser in een
flitsparaplu en wordt een spotlicht op de achtergrond gezet. Een kleine flitser met
lichtsensor wordt als contourlicht achter de hond geplaatst en gericht naar de hond ipv
naar de achtergrond in vorige opstelling.

Testen met beide hoofdflitsers in werking. De rechter flitser geeft duidelijk minder licht.

Eerst wordt het hoofdlicht in de softbox ingesteld voor ISO 200, f 8 belichting op
synchronisatie snelheid van 1/125 s

Gezien de hond lager zit wordt het hoofdlicht ook in zithouding gecontroleerd. De
tweede flitser met paraplu geeft minder licht dan het hoofdlicht en moet nog sterker
ingesteld worden.

Hier zijn alle 4 flitsers in werking en correct ingesteld. De kleuren zijn anders dan
voorheen. Dit is veroorzaakt door de instelling van de witbalans. Indien de witbalans op
automatisch ingesteld wordt, kan de camera een verkeerde lichttemperatuur instellen,
met kleurzwemen als gevolg. Indien de witbalans manueel op flitslicht ingesteld
wordt dit probleem vermeden.

Indien de opnames in raw opgenomen worden, kan de witbalans relatief gemakkelijk
achteraf gecorrigeerd worden op de computer. Indien de foto's rechtstreeks als jpeg
bestanden bewaard worden in de camera, levert een verkeerde lichtbalans
kleurzwemen, die achteraf nauwelijks kunnen gecorrigeerd worden.

ISO 200, f 8, 1/125 s met witbalans manueel op flitslicht ingesteld. De belichting van de
opstelling is goed ingesteld. Deze belichtingsinstellingen worden niet meer gewijzigd.

Een mislukte poging. Het contourlicht staat half in beeld en de poten zijn afgezaagd.

Gezien de kleine flitser centraal staat, moet de hond en de fotograaf perfect
gepositioneerd staan tov de kleine flitser om dit probleem te vermijden. Soms is de
aandacht van de fotograaf zo gericht op de kop van de hond, dat hij vergeet de poten te
controleren. Altijd de randen van het beeld bekijken om de juiste kadrering te
behouden.

Hier staat de hond op zijn plaats. Het contourlicht doet zijn werk en de spotbelichting op
de achtergrond zit juist. Achteraf bekeken had de donkere romp nog iets meer licht
mogen krijgen van de flitser met paraplu.

Dit is het afgewerkt beeld uitgaande van vorige foto.

Ook al ligt de hond zeer laag, de belichting blijft OK. De kleine vlekjes veroorzaakt door
het kwijl en de lichtstraal van de kleine flitser moeten achteraf weggeretoucheerd
worden.

Afgewerkte versie van bovenstaand beeld.

Door het contourlicht komen de haartjes rond de kop mooi in beeld en door het spotlicht
op de donkere achtergrond komt de donkere hond los van de donkere achtergrond.

Een van de betere opnames met twee modellen.
Door gebruik te maken van grote flitsers met softbox en paraplu, blijven zowel de hond
als het model mooi verlicht, zonder harde schaduwen. Ook in de bril zijn geen
hinderlijke weerspiegelingen te zien.

Het afgewerkt beeld, zonder retouche van de vlekjes en de plooien op de achtergrond.

Dit is één van de beste beelden van de tweede sessie.

Het bijgewerkte beeld zonder correcties met de kloonstempel. De plooien in de doeken
zijn nog niet optimaal weggewerkt.

