5 ideeën voor macrofotografie
Bij macrofotografie wordt er veelal gedacht aan het fotograferen van bloemen en insecten maar er zijn
uiteraard nog meer onderwerpen die prachtig vastgelegd kunnen worden door een macrolens. Wij geven je 5
ideeën voor macrofotografie.

Glas
Bij het fotograferen van glas kan je veel variatie verwachten. Of het nou een gevuld glas is, meerdere glazen
achter elkaar of een gebroken glas, de foto’s zullen mooi uitpakken. Je creëert een spel van lijnen en
bochten.
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Verf
Of het nou geblakerd verf is of nog natte verf is, het is een goed onderwerp voor je nieuwste macrofoto’s.
Niet alleen bij verf maar ook bij roestige objecten kan je door de details te fotograferen met een macrolens
de objecten uit hun context halen en een nieuw, artistiek leven in blazen.
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Veren
De veren van vogels hebben prachtige kleuren maar daarnaast ook hele bijzondere patronen. Bij
macrofotografie komen deze kleuren en lijnen mooi tot hun recht. Probeer tijdens het maken van de foto’s
verschillende afstanden en perspectieven toe te passen waardoor je variatie ziet.
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Dieren
Eigenlijk zijn de veren van vogels ook al een deel van een dier welke ideaal is voor het maken van
macrofoto’s. Details van andere (huis)dieren kunnen ook een bijzondere foto opleveren. Haren, ogen, tanden
maar ook de kussentjes onder de poten van een hond of kat zijn een goed onderwerp voor macrofotografie.
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Waterdruppels
Je ziet het steeds vaker voorbij komen wanneer je macrofoto’s opzoekt: waterdruppels en reflecties. Ze staan
er om bekend zeer creatieve beelden te creëren. Fotografeer bijvoorbeeld waterdruppels op een glasplaat
boven een felgekleurde achtergrond of laat een steentje in het water vallen voor een cool effect.
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Naast insecten en bloemen kan je dus bij macrofotografie heel veel andere kanten op. Probeer een paar van
bovenstaande ideeën uit en je zal vanzelf steeds meer inspiratie krijgen over wat jij met een macrolens wilt
vastleggen.

