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Bogen om digital fotografering, bind 1, 2. udgave Scott Kelby Hent PDF Bogen om Digital fotografering –
bind 1 er nummer et på listen over verdens bedst sælgende bøger om digital fotografering. Og hvorfor? Fordi
denne bog simpelthen lærer dig at tage billeder af professionel kvalitet (det er faktisk lettere end du tror!).
Bogen er en guldgrube af professionelle fototips og -tricks uden lange tekniske forklaringer. Denne bog
indeholder bl.a. kapitler om blomsterfotografering, bryllupsfotografering, landskabsfotografering og
rejsefotografering samt kapitler med gode råd om alt fra print af billeder til forebyggelse af røde øjne.

Scott beskriver selv bogens geniale koncept sådan her: ”Hvis du og jeg er ude at fotografere sammen, og du
spørger mig: "Du Scott, hvis jeg nu gerne vil tage et billede, hvor den blomstdér er i fokus og baggrunden
ude af fokus, hvordan gør jeg så?" Her begynder jeg ikke at holde lange foredrag om større eller mindre

blænderåbning, om hvordan eksponeringen er lig med lukkerhastighed plus blænderåbning eller noget af alt
det andet, du kan læse om i alle andre bøger om digital fotografering (og jeg mener "alle andre" – det står i
dem alle sammen). I det virkelige liv ville jeg svare: "Monter zoomobjektivet, sæt blænderåbningen på 2,8,
fokuser på blomsten og skyd løs!" Det er princippet i denne bog. Vi to er sammen ude at tage billeder, og jeg

giver dig de samme fif og gode råd, som jeg selv har fået under samarbejdet med nogle af de dygtigste
fotografer i verden. Men jeg fortæller det hele i et dagligt sprog, som jeg ville gøre det ansigt til ansigt med

en ven.”

Hver side indeholder tips til et bestemt aspekt ved kunsten at tage billeder af prof-kvalitet – den bedste
indstilling, det bedste værktøj eller det bedste fif til at trylle dine ordinære albumbilleder om til værker, der
kunne pryde et galleri. Hvis du jævnligt ser et fotomagasin og tænker: ”Hvorfor ser mine billeder ikke sådan

ud?”, så er denne bog lige noget for dig.

Det er ikke en teoretisk fotobog, fyldt med forvirrende fagudtryk og detaljer. Derimod fortæller den, hvilken
knap du skal trykke på, hvilken kameraindstilling du skal bruge – og hvornår. Denne bogs godt 200 prof-
hemmeligheder vil lade dig tage markant bedre, skarpere, mere farvestrålende og professionelle billeder –

hver eneste gang.
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