10 tips op weg naar The Wall of Fame
The Hair Games 2019 komt langzaam dichterbij en zo ook The Wall of Fame, een fotowedstrijd
voor professionele kappers waar een totaalconcept van kapsel, styling en make-up centraal staat. Elke
kapper kan hieraan deelnemen door zijn kandidatuur en creatie in te sturen. Een professionele
vakjury maakt daarna een weldoordachte selectie om vervolgens de bezoekers van The Hair
Games de kans te bieden hun stem uit te brengen. Loop je over van creativiteit en passie,
maar weet je niet hoe je de perfecte foto moet nemen? Lees dan zeker verder en ontdek 10
tips die je in het achterhoofd kan houden tijdens het fotograferen van je model.
#1 Gebruik een digitale camera
Dit lijkt vanzelfsprekend, maar velen durven zich niet te wagen aan de kunst van het digitaal
fotograferen. Tegenwoordig heeft elke smartphone een degelijke camera dus waarom zou je
dan nog een ander toestel gebruiken? Maar de digitale camera biedt wel veel meer
mogelijkheden. Bij het creëren van je kapsel heb je op elk detail gelet, waarom zou je die dan
tenietdoen met een simpele smartphone-foto? Neem die digitale spiegelreflexcamera in de
hand en laat de details nog meer tot hun recht komen.
#2 Stabiliteit
Een statief is niet noodzakelijk maar kan het fotograferen wel aangenamer maken. Je perfecte
beeld kan in een fractie van een seconde zitten en als je dit op tijd wilt vastleggen, heb je een
hoge sluitertijd nodig. De minste beweging zorgt namelijk voor een wazig effect en een statief
verhelpt dit.
#3 Experimenteer met de instellingen
We blijven graag binnen onze comfortzone. We hebben schrik van wat we niet kennen.
Iedereen kent wel de groene A-functie op de camera. Dit staat voor ‘Automatisch’, wat
betekent dat de camera het gemiddelde van elke situatie gaat fotograferen. Heel handig voor
beginners, maar misschien wil jij wel iets meer licht of juist iets meer schaduw. Experimenteer
eens met de M-functie (Manual) en je zal een wereld van verschil ontdekken. Vraag desnoods
iemand die een minimum aan ervaring heeft om je even te begeleiden.

#4 Denk na over de belichting
Natuurlijk licht is iets helemaal anders dan binnenverlichting. Het is belangrijk dat je rekening
houdt met dit verschil en dat je een oplossing voorziet in situaties met weinig licht,
bijvoorbeeld als je buiten gaat werken. Een foto van je model in de stad by night is niet
eenvoudig gezien de onderbelichting. Een zaklamp (bijvoorbeeld die van je smartphone) kan
dienen als spotlight en het is een zeer goedkope oplossing voor onderbelichting. Ook
zilverpapier is een budgetvriendelijke manier om het licht te weerkaatsen of te versterken.
#5 Beweging in de foto brengen
Een foto is een momentopname. Toch kan je erin slagen beweging in de foto te brengen.
Gebruik bijvoorbeeld een haardroger buiten het beeld van de camera om de illusie te wekken
dat er veel wind of een gezellige zeebries is.
#6 Communicatie
Zoals bij elke samenwerking is communicatie de sleutel tot succes. Zit eerst eens samen met
je model om jouw idee en het gewenste resultaat te bespreken. Dit hoeft niet lang te zijn,
maar kan wel uren werk uitsparen. Door een goeie communicatie weet jouw model ook beter
waar je naartoe wil en kunnen jullie samen sneller naar dit resultaat toewerken.
#7 Kader je foto’s
Hoe je je foto kadert, kan het eindresultaat maken of kraken. De compositie van je foto hangt
af van wat je wil bereiken. Zorg dus dat je op voorhand al een idee hebt van hoe het beeld er
moet uitzien zodat je hiernaartoe kan werken.
Tijdens het fotograferen kan er nog heel veel veranderen en ontdek je misschien bij toeval
een compositie waaraan je helemaal niet gedacht had. Dat geeft niet, maar zorg wel dat je
met een bepaald doel aan de slag gaat. Ook hier is communicatie belangrijk! Begeleid je model
indien ze niet helemaal zit hoe jij het wil.
#8 Beweeg zoveel je kan
Neem je foto’s niet altijd vanop dezelfde plek. Beweeg zelf ook eens in de ruimte en maak een
foto vanuit de meest onverwachte hoek. Zo zal je ideeën opdoen en nieuwe perspectieven
ontdekken. Durf eens het omgekeerde te doen van wat je normaal doet en gebruik de
volledige ruimte

#9 Gebruik Pinterest
Pinterest is een platform waar miljoenen ideeën zijn verzameld. De ideale inspiratiebron! Geef
een willekeurige zoekopdracht in zoals “hair art” en daarna kan je oneindig blijven doorklikken
en ideeën opdoen die je op je smartphone kan opslaan voor later.
#10 YouTube is the place to be
Het internet is een schatkist aan informatie! Voor de leergierigen onder ons is een kanaal zoals
YouTube ideaal om nieuwe vaardigheden aan te leren.

