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62 tips och idéer för fotonybörjare från 9 och till 99 år

I den här boken får du som är fotonybörjare lära dig de de viktigaste
sakerna du behöver veta för att kunna plåta med din digitalkamera.
Med enkla knep och inspirerande bilder ger den dig också massor av
idéer till egna fotoäventyr. Boken är främst tänkt för unga fotografer,
men det gör förstås inget om föräldrar och andra vuxna tjyvläser den.

Vad är egentligen fotografi? Hur gör man när man fotograferar? Vad
kan man fotografera? Fundera inte längre, läs den här boken och

testa själv med din egen kamera. Ta bilder på det som intresserar just
dig.

En praktisk ordlista längst bak i boken hjälper dig att komma ihåg
vad alla fotoord betyder.

Om författarna

Michael Ebert är fotograf och universitetsadjunkt i bildjournalistik



vid högskolorna i Gelsenkirchen och Magdeburg-Stendal i Tyskland.
Tidigare har han fotograferat på uppdrag av tidningar och tidskrifter.
Han producerar också fotoutställningar med berömda fotografer och

har även skrivit mycket om fotografi.

Sandra Abend har studerat konsthistoria, och specialiserat sig på
fotografi. Hennes doktorsavhandling handlade om den kanadensiske

fotografen Jeff Wall. Hon leder verksamheten för barn- och
ungdomskonst vid Wilhelm Fabrymuseet i Hilden i Tyskland, samt

undervisar vid Institutet för konsthistoria vid universitetet i
Düsseldorf.

Sedan ett antal år tillbaka ordnar Michael och Sandra också
fotoverkstäder för barn.

Om serien Bättre bilder

Bättre bilder är en serie handböcker för alla digitalfotografer från
nybörjare till proffs. Böckerna i serien ger inspiration och de

smartaste knepen om hur man bäst fångar olika slags motiv och
utnyttjar den senaste tekniken. Läs mer på DEXT.se.
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