Tag bedre
billeder af dine
børn…

…med disse 3
super nemme
tricks

Kender du det? Mini er simpelthen så charmerende at du
slet ikke kan modstå at prøve at fange øjeblikket? Men når
du ser billedet tænker du ‘ej, det så da meget bedre ud i
virkeligheden’…?
Måske tænker du ‘pyt’ - du kan jo sagtens huske hvor dejlig
situationen var og hvorfor lige netop den skulle foreviges
og et sløret billede er trods alt bedre end intet billede.
Jeg vil gerne se tilbage om 10-20-30 år og stadig huske de
situationer – de øjeblikke med min datter som passerede
så hurtigt, men som gjorde hende så unik og som var så
fine da de udspillede sig at jeg simpelthen var nødt til at
forevige dem. Og jeg vil gerne hjælpe dig til også at tage
billeder af din baby eller dit barn som du kan være stolt af
og som både du og din familie vil glæde jer over i mange år
fremover.
Her er samlet tre simple tricks – de henvender sig til alle
typer af kamera (fra mobil til spejlrefleks). Dette er nemlig
ikke en teknisk guide, men derimod en række ideer til at
fange et bedre motiv med dit forhåndenværende kamera.
God læsning – og rigtig god fornøjelse med at tage (endnu)
bedre billeder!

Komposition

Find vinklen

Outtakes

Komposition
Komposition kan
virkelig være nøglen
til et rigtig godt
billede. Her er et par
konkrete ting at
tænke over når du
næste gang stiller
skarpt:

• Det gyldne snit. Den letteste måde at finde det gyldne snit er ved
at inddele billedet i tre. Forestil dig to vertikale og to horisontale
linjer, der deler billedet i 9 lige store felter. Der hvor linjerne
krydser hinanden har du det gyldne snit. Det skaber harmoni i et
billede når motivet placeres i det gyldne snit frem for i centrum.
• Nogle gange er ‘motivet-i-centrum’ dog lige nøjagtig den rigtige
løsning – som på sommerfugle-Emilie i sommer-solen. Vær ikke
bange for at tage flere billeder af samme motiv hvor du
eksperimenterer med kompositionen. Bemærk forskellene –
hvorfor fungerer det ene billede bedre end det andet?
• Sørg for at lodrette linjer er lodrette. En lygtepæl, et bordben, et
hus – hvad end der findes i baggrunden (eller forgrunden) på dit
billede kan få det hele til at se lidt tilfældigt ud hvis de lodrette
linjer ikke er lodrette. Det samme gælder store vandrette linjer –
hvis horisonten på billederne fra stranden er skæv ser det nemt
lidt rodet ud. Du kan naturligvis editere dig ud af dette problem –
men det er bare lidt sjovere at billedet spiller fra starten af 
• Bevæg dig. Hvis kompositionen ikke er optimal fra den vinkel hvor
du tilfældigvis befinder dig kan du prøve at flytte dig – tænk over
hele billedet når du komponerer, selv om det er dit barn, der er i
fokus. Er der fx en skraldespand eller noget andet uskønt bag
barnet kan det være en god ide at gå lidt til den ene eller den
anden side og se om ikke du kan undgå distraktionerne.

Prøv at variere dynamikken i dine
billeder ved at eksperimentere med
forskellige vinkler. Når jeg kigger mine
billeder igennem fra nogle år tilbage kan
jeg se at de stort set alle er taget med
samme perspektiv – nemlig fra en højde
af ca. 1.65 m. Nogle af billederne er
naturligvis fine, endda rigtig gode, men
overordnet set kunne de være mere
spændende at kigge igennem. Siden jeg
fik barn skete der naturligt det at jeg gik
ned i knæ eller lagde mig ned på maven
– for det var jo der hun var så hvis jeg
gerne ville fange hendes små, sjove
ansigtsudtryk var jeg nødt til at komme
ned i hendes højde i stedet for at prøve
at fange hende oppe fra mit almindelige
udsigtspunkt.

Her er nogle konkrete vinkler du kan
afprøve:

Find
vinklen

•Placer kameraet direkte på gulvet når dine
børn leger. Det har ikke kun den fordel at
legen bliver fanget fra en naturlig højde –
det hjælper også til at stabilisere kameraet
og giver dermed skarpere billeder
•Kravl op på en stol eller et bord og fang
dine børns leg eller din babys pludren
direkte oppefra
•Tag billeder nedefra. Læg dig fx i græsset
på legepladsen og snup et billede når dit
barn kommer gyngende ind over dig. Eller
når det kommer susende ned ad
rutchebanen med vind i håret (og ja, jeg
kan virkelig godt finde på at lægge mig ned
på jorden i fuld offentlighed – Emilie synes
at jeg er sjov så pyt med hvad andre
tænker).

Jeg har en stor kærlighed til
billeder, der ikke er opstillede –
såkaldte outtakes. Den bedste
historie er i de små øjeblikke
hvor livet bare udspiller sig og
kameraet fra baggrunden fanger
smil, kram, ny-lærte færdigheder
eller helt andre ting uden at de
fotograferede behøver at vide at
der bliver taget billeder af dem.
Prøv fx at:

Outtakes

• Tag billeder af dit barn, der leger
– uden at bede barnet om at
kigge på dig, at smile eller at gøre
noget andet. Fang
naturligheden.
• Fokuser på detaljerne. Hvad er
det dit barn leger med? Fang de
små hænder, der holder om den
lille dukke, der bare var yndlings i
lige netop den alder. Fang de
små fødder, der lige har lært at
vakle hen over gulvet. Fang
koncentrationen i ansigtet første
gang dit barn prøver at holde
balancen på en cykel.

Du er nu nået hele
vejen igennem
denne lille guide.

Tak fordi du læste med!

Jeg håber at du kan
bruge disse tips
næste gang du finder
kameraet frem – og
at dine billeder af
dine børn vil blive
endnu bedre.

Følg med på
ekkorocks.dk for flere
guides til bedre
billeder – både
tekniske og kreative.
De bedste hilsener

Charlotte

