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newborns
TIPS

01

Temperatuur

Zorg dat de temperatuur van de ruimte steeds rond de 23 graden is
wanneer je een pasgeborene fotografeert met body/kleertjes aan. Wanneer
je een baby wil fotograferen zonder kleding, maak je de ruimte nog een
drietal graden warmer.

02

Inbakeren
Wanneer je een pasgeborene wil fotograferen die onrustig is, probeer
hem/haar dan eens in te bakeren in een doek. Koop een stretch doek van
meer dan 1 meter lang en een 20cm breed. Pasgeboren babytjes voelen zich
geborgen als ze ingebakerd zijn. Net alsof ze terug in de buik zitten.

03

Veiligheid
Safety first, zorg er altijd voor dat er iemand binnen armlengte van de
baby verwijderd is. Probeer geen gekke poses uit zonder ervaring. Veel
'schattige' poses die je op het internet ziet zijn fotoshop (twee foto's
samengevoegd tot één foto en armen weggewerkt).

04

Baby shusher
Koop een baby shusher (ruis) om de baby rustig te houden. Zo schrikken ze
ook minder snel van een plots geluid. Je kan ook altijd ruis opzetten via
youtube op je gsm ('newborn sound noise') intikken.

05

Licht
Poseer de baby naast een raam zodat het licht mooi op het gezichtje valt.
Om het licht van buiten minder hard te maken, kan je een erg doorzichtig
gordijn kopen en dit ophangen aan de raam.

06

Gebruik een lichtsterke lens
Gebruik een lichtsterke lens met een laag diafragma getal ( 1.4 of 1.8) zodat
je een mooie scherptediepte krijgt op je foto. Zo komen de details van je
baby nog meer naar voren!

07

1-2 weken
Een newbornsessie gaat door binnen de 14 dagen na de geboorte. Zo zijn de
babytjes nog heel lenig en slapen ze nog erg veel. Dit is dus de ideale
periode om de babytjes te fotograferen.

Ik heb zoveel geleerd door jouw E-book newbornfotografie. Super veel duidelijke
en goede tips. Ben er heel veel mee. Vooral op vlak van poseren.! Dankjewel
Elien!
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VOLG DE CURSUS
Kriebelt het na het lezen van deze tips om mee te doen aan mijn online
newbornfotografie cursus? Neem dan snel een kijkje via onderstaande link voor
meer info!

GA NAAR NEWBORNCURSUS

