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Har du nyss skaffat en digital kompakt- eller systemkamera? Grattis i
sådana fall, då har du mycket roligt att upptäcka! Den här boken ger
dig handfasta, praktiska knep som gör dig till en bättre fotograf,

bland annat genom att visa dig hur du kan utnyttja klassiska knep för
bildkomposition, ta bättre bilder och porträtt på människor, hitta
bästa ljuset för häftigare naturbilder, använda blixt och filter för

kreativa effekter, ge bilderna proffsfinish i datorn och söka dig fram
till ett eget bildspråk kort sagt hur du lyckas som fotograf. Och det
oavsett om du skaffat en enkel digital kompaktkamera eller en mer

avancerad systemkamera!

Knepen behöver inte läsas i någon speciell ordning: välj ett knep som
du blir nyfiken på och testa det i praktiken. Genom att pröva dig
fram kan du utveckla ditt bildseende och hitta din egen stil.

Recension

"Författarparet, båda med gedigen journalistisk bakgrund och med
fotografiskt kunnande och erfarenhet, har skrivit denna praktiska



handbok i fotograferandets konst för den intresserade amatören. [...]
Boken och råden illustreras med pedagogiska färgbilder på varje
uppslag. Den är lättläst och lättbegriplig utan tyngande facktermer

och är betydligt utvidgad jämfört med tidigare upplaga "

Tommy Arvidson, Lektör, Bibliotekstjänst

Om författarna

Elin Rantakrans har akademisk examen i fotografi från Drexel
University samt i journalistik från Lunds universitet. Hon har bland
annat arbetat på dagstidningen Courier-Post i USA, nyhetsmagasinet

Cairo Times och reklambyrån Saatchi & Saatchi i Egypten,
dagstidningen Guardians webbsajt i Storbritannien samt på

Sydsvenskan och Kvällsposten i Sverige.

Tobias Hagberg är bokförläggare och har ett passionerat intresse för
fotografi och teknik. Han har en akademisk bakgrund i biologi och
journalistik. För HME Publishing och DEXT har han skrivit och

översatt ett antal titlar om teknikprylar, fotografi och fri
programvara.

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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