Iphone fotografie (collages
maken)
[social_share]
BubbleFrame Deze manier van frames maken vind ik zelf
echt heel leuk en vrolijk, je maakt je foto,s in ronde
vormen dus ja in bubble vorm. Je kan de achtergrond
veranderen van kleur of patroon en je kan er ook nog
teksten invoegen.
Wrapframe Zelf heb ik deze app nog niet zo heel lang,
maar vind hem er wel erg leuk uit zien. Je kan er frames
mee maken dat je 1 foto verdeeld over verschillende
frames, maar je kan ook 4 verschillende foto,s in de
frames zetten.

Frametastic Dit is een hele simpele manier van foto,s in
een frame zetten. Je kan kiezen hoeveel foto,s je wilt

gebruiken en verschillende soorten frames heb je. Dan
kan je ook nog per foto een filter eroverheen zetten. En
je kan kiezen voor ronde hoeken en kleuren voor je
randen.
FrameMagic Een vrij uitgebreide frame app, Je kiest een
frame die kan je zelf nog helemaal aanpassen naar jouw
wens. Je kan kleuren of patronen kiezen. En zelfs nog
teksten invoegen. Dus eigenlijk alles kan je hiermee
doen. Dit is mijn meest gebruikte frame app.
GirlsCamera Nog maar net op mijn iphone gezet, echt een
girly app om mooie foto frames te maken.
Voorbeeldje van Bubbleframe

Voorbeeldje Wrapframe

Voorbeeldje FrameMagic

Voorbeeldje GirlsCamera

Iphone fotografie*
[social_share]
Jullie weten nu wel dat ik gek ben op fotograferen, en mijn
iphone heb ik altijd wel bij de hand dus maak ik daar vaak ook
foto,s mee die ik dan weer deel op instagram, twitter,
facebook. Heb jij ook een iphone of misschien een andere
smartphone waar dit mee kan, dan is dit misschien wel een
leuke tip voor jouw.
Je kan gewoon een saaie foto maken of er iets heel moois en
byzonders van maken er is tegenwoordig zoveel mogelijk.
Hier heb ik wat leuke tips voor jullie.
Instagram: Dit vind ik zelf de makkelijkste manier, en
gebruik ik dan ook dagelijks. Even een simpel filtertje
erover heen en je hebt een mooi bewerkt fotootje.
FilterMania 2: Hier zitten echt heel veel filters in en
deze kan je ook over elkaar heen zetten, dat kan een
heel gaaf effect geven.

Hipstamatic: Dit is een camera waar je voordat je de
foto maakt er een filter voor zet, maar ook zijn er
flitsers en filmrolletjes die je kan wisselen. Helaas
moet je als je meer wilt hebben pakketten ervoor bij
kopen.

Een klein voorbeeldje van de app Hipstamatic

Wave cam: Deze is leuk als je een foto van jezelf wilt
maken of met anderen zonder dat je de telefoon in je
handen hoeft te houden. Je zet hem op de juiste positie
neer, je neemt een pose aan en zwaait met je hand naar
de camera. Hij maakt dan voor jouw een foto.

Fisheye: Dit is een camera die ronde foto,s maakt, en
alles in je foto ronde vormen weergeeft. Hier zijn ook
speciale lenzen voor, maar kwam er dus achter dat je dat
dus heel makkelijk met deze app kan doen. Net als bij
Hipstamatic kan je er verschillende lenzen en
fotorolletjes op zetten zodat je verschillende effecten
kan creëren.

Een klein voorbeeldje van de app Fisheye
De volgende keer heb ik wat leuke tips voor collages te maken.

Dagje op pad met de camera
[social_share]
14-04-2013 ben ik samen met mijn vriend lekker een dagje naar
Dierenpark Emmen geweest. Het was er heerlijk weer voor, dus
konden we lekker ons uitleven met de camera. Dat heb ik dan
ook zeker gedaan, en niet alleen de mooie dieren heb ik op de
foto gezet. Maar zoals je hieronder al ziet heb ik me ook
uitgeleefd op portret fotografie voornamelijk van kinderen.
Vind het geweldig om kinderen te fotograferen, maar wel zo dat
de kinderen en hun ouders het niet merken. Eng vind ik het nog
steeds om mensen te fotograferen dus probeer ik het zoveel
mogelijk te doen als niemand het door heeft. En dat zijn dan
ook best mooie plaatjes geworden. Maar we kwamen natuurlijk
voor de dieren en die kan je bewonderen in mijn fotoalbum,
daar staan ook de portretten tussen.
Wat vind jij van mijn foto,s?

