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Ik mag graag naar een podcast luisteren. Dan doe ik mijn Airpods in, zet mijn
oude MacBook Pro aan en daar gaat hij. Ondertussen doe ik wat klusjes.
Heerlijk!
In dit geval ging de podcast over fotograferen met een smartphone. Met een
mobieltje
dus. [Boek] Het leek me de gelegenheid om het verschijnsel podcast eens te
belichten. Verder kan je behoorlijk ver komen met het maken van foto's met je mobieltje. Ook leuk
dus.

Podcast
Wat is nu een podcast? In wezen is het zo simpel als een geluidsopname in MP3 formaat, die je via
Internet kan ophalen of simpelweg beluisteren. Die opname kan je maken in een rustige ruimte met
een microfoon en een computer met een opnameprogramma zoals bijvoorbeeld Audacity. Je kan het
ook doen via een internetverbinding met iemand anders op afstand. De kwallteit van de microfoons
speelt uiteraard een belangrijke rol, dat spreekt voor zich.

Beeldpraat
De podcast Beeldpraat wordt bijvoorbeeld gemaakt door Lia van Beest en gaat over onderwerpen uit
de fotografie. Tja, jullie kennen me. Daar hou ik wel van. Maar er zijn natuurlijk podcasts over heel
veel verschillende onderwerpen. Ook in heel veel talen. Wel zo handig in de ondersteuning in de
studie van een taal. Zoek maar eens op zoekwoorden "podcast gitaar" om wat te noemen.

Instawalk
Tussen de bedrijven door deed ik op een zondag mee met een zogenaamde instawalk in mijn
woonplaats. Dat is een wandeling met de bedoeling om foto's te maken en die op Instagram te
plaatsen. In dit geval waren er ook wat leuke prijzen te winnen.
Instagram is vooral opgezet voor foto's gemaakt met een mobieltje. Nu koos ik er voor mijn grote
Canon 6D camera weer eens te gebruiken. Alles opgeladen en het geheugenkaartje leeg gemaakt. Na
afloop de beelden met Gimp klaargemaakt volgens de instellingen, die op Instagram gebruikelijk zijn.
Ik moet eerlijk bekennen dat het me nog niet gelukt is die beelden met de gewenste tags te plaatsen
maar dat komt nog wel.

Fotograferen met een mobiel
Met beetje recente smartphone kan je tegenwoordig heel aardige foto's maken. In
de podcast van Lia ging het over de mogelijkheden, waarin Jeroen Jazet zich
verdiept had. De grote vraag was: "Kan je het ook gewoon af met je mobieltje
inplaats van een dikke camera?" De conclusie van Jeroen was dat je er heel aardig
mee uit de voeten kan, al zijn er wel uitzonderingen.
Het blijft wel fotograferen en zaken als bijvoorbeeld de compositie blijven een belangrijke rol spelen.

Adobe Lightroom Photoshop
Eén van de tips van Jeroen is om deze app te installeren. Dat heb ik maar eens gedaan. Voorlopig
gaat het prima al is het natuurlijk leren werken met deze app. De app is gratis. Het heeft ook een
cameramodule. Mooi programma!

Youtube
Op Youtube vind je de nodige video's met tips en uitleg over het fotograferen met een mobiel. Nooit
weg en dat mobieltje heb je natuurlijk altijd bij je.
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