
Naturligt lys workshop


Find og test lokation.


se det før shoot om muligt, for at se hvordan lyset falder på stedet.

test med www.suncalc.net for se hvor og hvornår solen er bedst.

Bedste og mest dramatiske tid er ca. 1 time før solnedgang og lidt mindre efter solopgangen.


Grej:

Gerne 85-135 mm F 1.4-1,8 på største hul for at få en lækker diffus baggrund.

er modellen i søen så gerne 70-200 F 2.8…

Så slipper man for at blive våd ;-)

Bruger også somme tider 24-70, (mindst egnet p.g.a. flare)  og 50 mm til når man skal have lidt 
mere landskab med i billedet.

Jeg tænker meget landskabs billeder ind i mine shoots. 
Synes billedet skal kunne bære som et landskabs billede uden model, og  pynter så med en 
model.

Selv om jeg har en del Godox flash bruger jeg dem sjældent  da jeg mere er til det naturlige bløde 
lys.

men bruger dem til natfoto og for at forstærke himlen.


Brug refleksskærm ved close up.

hvid er den mest behagelige, sølv den mest optimale. husk at modellen bliver ca 1 blænde lysere 
med reflektor  så der skal justeres hvis man kører manuel.




Sabrina med sølv reflektor, (ses i øjet) 

Side �  af �1 15

http://www.suncalc.net


Jeg skyder stort set altid i modlys for at få det lyst  modellens krop op igennem de gennemsigtige 
kjoler jeg bruger uden det bliver “for meget” 

Flash gør at kjolen bliver alt for gennemsigtig og “for meget” efter min smag.


bedste tidspunkt er når solen er så lav at den kommer med i billedet. (model Anabella øverst, Mynde 
nederst)) 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Naturlig reflektor. 
Her kaster de gyldne blade det varme lys tilbage i Isabellas ansigt. 
bladene giver hende noget naturligt at posere med og holde på. 
jeg g’r ofte det med nye modeller at de poserer med blomster, blade og lign så de er naturligt afslappede. 
Skal man have en model til at give et stærkt look ind i kameraet kræver det en vis øvelse og selvsikkerhed. 
på denne måde laver jeg naturlige afslappede billeder med nye modeller. 
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Modlys til portrætter. 

her bruger jeg solen som hårlys/kantlys og 
eksponerer efter Mias ansigt så det bliver rigtigt 
eksponeret. 

fordelen ved modlys her er at hendes ansigt bliver 
jævnt og pænt belyst uden generende skygger. 

havde solen kommet fra siden havde hun fået 
skygger hen over ansigtet og næsen, ikke pænt… 

sørg også for ikke at placere modellen så grenene 
fra trænerne kaster skygge i hendes ansigt. 

her er det bare en fordel med en lyshåret eller ikke 
alt for mørkhåret model da sort hår sluger alt lyset. 

se neden under hvor flot hendes hår bliver lyst op 
af solen. 
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Her har jeg brugt flash for at fremhævede den flotte himmel. 
jeg eksponerede efter himlen så den fremstår mørk og dramatisk og lyste Ing op med en Godox AD600 da 
hun ellers ville være for mørk. 

samme med brudeparret. men vigtigt ikke at overdosere flashen.  
Der er ikke noget mere kunstigt end et solnedgangsbillede hvor skyggerne går MOD solen... 
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Eksponering:

Jeg skyder altid i manuel mode og med kameraet på spotmåling.

På den måde kan jeg hurtigt måle lyset på modellen og jeg lader så baggrunden brænde ud.

giver lige “en sjat” til baggrunden så den får lidt farve.


Jeg prøver at arbejde meget med vinkler og baggrunden i mine billeder, igen for at de skal kunne 
virke som et smukt landskab, blot med model.


Jeg skyder selvfølgelig altid i raw og  skruer gerne på hvidballancen, vibrance m.m. i Lightroom 
efterfølgende.

De fleste af mine natur billeder som jeg kalder dem, bliver oftest kun redigeret i Lightroom. 
kun portrætter og close ups kommer i photoshop, med mindre jeg har behov for at lave noget 
clone arbejde eller andet.





Jeg kan godt lide kontraster i mine 
billeder og har her målt lyset efter 
højlyset så jeg får modellen i en 
silhouette men alligevel med kanttlys 
til at adskille hende fra den mørke 
baggrund. 
også kaldet rimlight.
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Sidst på aftenen, når solen er helt nede bruger jeg gerne den lange 70-200 for at få solen stor i 
billedet og eksponerer, lidt ved siden af solen for at lave en silhouette.

især ved strand og vand er det meget effektivt og stemningsfyldt.

Kristine Maj Petersen i solnedgangen. nederst solen med 600 mm
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jeg bruger ofte solen til at overstråle i billedet 
for den romantiske high-key stemning. 

solen gennemlyser så smukt blade og 
blomster.
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poserings tips.

“holde ud i kjolen”  gør sig ofte godt i modlys, især med 
de tynde kjoler jeg plejer at bruge.

“S kurve” her fremhæver modellens posering hendes kurver og modlyset 
igennem kjolen viser hendes krop uden at vise for meget.

“lege med håret” er en af mine favoritter.

“at the top of the world”

Siden let til kameraet gør 
modellen lidt slankere og viser lidt 
mere kurver.
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Beklædning:

Jeg har en efterhånden omfattene samling af kjoler og andet til modelfoto for at lave min stil fra aliexpress, 
lightinthebox eller wish.
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Lidt om min redigering.   
bruger mest ligthroom til mine billeder med mindre det er portrætter eller andet hvor der kræves photoshop.
Før:

Efter:
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Redigeringen i Lightroom:

Det jeg oftest skruer på er hvidballancen, kontrast, shadows/highlight (lysner skyggerne og dæmper 
højlysene) 
er solen mere med i billedet i forhold til her kan jeg godt finde på at skrue op for whites så den brænder mere 
ud.

til ekstra farvemætning bruger jeg vibrance i stedet for saturation da saturation hurtigt ødelægger farverne og 
det kommer til at se kunstigt ud.

skyder gerne lidt til den mørke side så jeg får tegning i himlen.

Det er nemmere at trække detaljer frem i skyggerne end at dæmpe for meget højlys.

Det kan så kræve en smule støjdæmpning enten i lightroom eller med Topaz denoise.

det er at udnytte kameraets naturlige dynamiske spillerum.
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Naturligt portræt i naturligt lys, blot 
hjulpet af en sølv reflektor.

Efterfølgende redigeret i photoshop 
hvor jeg bl.a. har fjernet hendes store 
øreringe og en masse flyvsk hår.…
Normalt beder jeg modellerne fjerne 
smykker og ure inden portræt billeder.
synes sjældent de tilføjer noget godt til 
billedet.
øjnene har fået lidt ekstra, dm kan jeg 
godt lide at kæle for i photoshop.
før og efter. 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Til sidst lidt gode råd ang. kommunikationen med modellen.
Jeg bruger megen tid på at skrive sammen  med modellen inden shootet, aftale hvilken stil vi 
skyder i og laver som regel et galleri  dropbox til modellen i stilen jeg vil skyde i. 
Der skulle gerne være klare linier inden vi mødes.
især hvis stilen er nude eller semi nude som jeg ofte skyder i.

efter scootet skriver vi kontrakt og efter sorteringen af billederne laver jeg et galleri til hende hvor 
hun kan vælge de 10 bedste fra.

og er der nogen der alligevel er over hendes grænse kan hun bare sige til og de kommer ikke 
længere.

 

Foto og tekst: Keld Sørensen

Mine sider, (findes også på facebook) 

www.fotokeld.dk

www.naturfotokursus.dk

Vedhæftet min model kontrakt.
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http://www.fotokeld.dk
http://www.naturfotokursus.dk
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