Voel je meer op je
gemak bĳ een
portretsessie!
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In het algemeen

Ik ken bĳna niemand die het niet lastig vindt om "op de foto te moeten". Hoewel ik er
tegenwoordig meer ontspannen in sta, is het vaak toch nog even slikken. Een van de
belangrĳkste dingen die je zou moeten doen voor een geslaagde foto (maar tevens een van de
moeilĳkste!): Blĳf jezelf. Dit is gemakkelĳker gezegd dan gedaan, want hoe ben je jezelf? Je
ontspannen voelen is al een goede stap. Om te ontspannen kun je het volgende doen:
Sluit je ogen. Neig je hoofd naar beneden. Focus op je ademhaling. Adem diep in door de
neus, adem uit door de mond. Ben je er klaar voor? Bĳ de laatste inademing til je je hoofd
op, bĳ de uitademing doe je je ogen open.
Een andere manier is om een dansje te doen, of lekker uit je bol te gaan, eventueel samen
met de fotograaf. Dit zorgt er voor dat je losser in je vel komt, en dus kom je meer
ontspannen op de foto.
Probeer de fotosessie te zien als een leuke activiteit. Als je lol in
het gebeuren hebt, ben je vanzelf meer ontspannen!
In het algemeen is het voor zakelĳke portretten aan te raden om de
achtergrond en je outfit rustig en in gedekte kleuren te houden.
Denk aan aardse tinten, of kleuren als olĳfgroen, marineblauw,
bordeauxrood enz. Let er wel op dat de kleur bĳ je past, en dat je je
er comfortabel in voelt. Dit draagt er toe bĳ om je zelfverzekerder en
minder gespannen te maken.
Ook make-up en sieraden kun je het beste tot een minimum
beperken.
Dit is natuurlĳk geen heilig moeten! Je bent vrĳ om je eigen stĳl en
expressie te volgen. Van belang is ook waarvoor je de portretten
nodig hebt. Bespreek dit van tevoren met de fotograaf.

Individueel portret

Van de portretten is de profielfoto de gemakkelĳkst toegankelĳke variant.
Immers, in de regel staat alleen je hoofd er op, met een klein gedeelte
van de schouders.
Elk sociaal platform heeft zĳn eigen
karakteristiek. Het is dus logisch om per
platform een andere profielfoto te
gebruiken.
De profielfoto wordt meestal klein
weer gegeven, en wordt vaak rond
uitgesneden. Dit beperkt de informatie die
je kunt laten zien. Het is dus belangrĳk om dáár de focus op
te leggen.
De profielfoto die de meeste
aandacht krĳgt, is meestal voor
zakelĳk gebruik (LinkedIn).
Hoewel kleding voor een
profielfoto niet zo relevant is,
moet je er toch wat aandacht aan
besteden. Zorg er voor dat je er
netjes en verzorgd uit ziet.
Uiteindelĳk gaat het toch om jou, want je profielfoto is je eerste
visitekaartje!

Bĳ een individueel portret komt iets meer kĳken. De beelduitsnede is groter,
tot ten voeten uit. Kleding gaat dus een belangrĳkere rol spelen. Je moet
hier dan ook wat meer aandacht aan besteden. Stem de bovenste kleding
(jasje, topje, trui enz) af op de onderste kleding (rokjes, broek enz). Denk na
over de armen benen. Hoe meer onbedekt ze zĳn, hoe meer aandacht ze
trekken. Maar bĳ een solo portret kun je hier nog wel gebruik van maken.
Schoeisel en sokken liefst in donkere tinten. Voor de make-up geldt ook:
breng het ingetogen aan. Gebruik sieraden minimalistisch.
Maar ook hier geldt: blĳf jezelf. Als jĳ
uitbundig in het leven staat, past een
uitbundige stĳl bĳ jou, en voelt een meer ingetogen stĳl
waarschĳnlĳk wat minder prettig voor jou. Het is belangrĳk dat je
je comfortabel voelt in je outfit en opmaak.
Wil je je portret voor zakelĳke doeleinden gebruiken, dan stem je
je outfit daarop af. Je wilt immers wel professioneel overkomen,
zonder te veel te moeten afwĳken van wie je bent.
Is de foto voor jezelf, of voor je
geliefde, dan zĳn natuurlĳk alle
opties open.
Bespreek jouw wensen vooraf
met de fotograaf.
Samen kom je er wel uit hoe de
sessie er uit gaat zien.

Groepsportret

Een groepsfoto maakt het weer wat
ingewikkelder. Een groep heeft een heel andere
dynamiek: zoveel mensen, zoveel wensen. Het is
goed om te zoeken naar enige eenheid. Dit kun je
bereiken door bĳvoorbeeld de kleding op elkaar af
te stemmen. Gebruik kleuren in dezelfde tonale
reeks, liefst wat ingehouden kleuren (bĳvoorbeeld
een drietal aarde tinten, of olĳfgroen, marineblauw
en bordeauxrood. Pasteltinten werken ook goed!).
Mĳd vooral felrode kleuren! Let ook op blote
armen en benen.
Natuurlĳk zĳn deze algemene aanwĳzingen niet in beton gegoten. Immers, een groepsportret
van een theatergezelschap heeft een heel andere sfeer dan een teamfoto van een
kantoorafdeling, en zal dan ook uitbundiger zĳn.
Ook het doel waarvoor de foto gebruikt gaat
worden kan bepalend zĳn voor de sfeer en kleur
van de foto. Zakelĳke foto's vragen een andere
focus dan foto's in de privésfeer of bedoeld voor
reclames.
Ook bĳ de groepsfoto is het belangrĳk dat je
dicht bĳ jezelf blĳft. Omdat het een groep
betreft, moet je iets meer rekening met het
totaalplaatje houden. Je kunt dit het beste van te
voren met de fotograaf bespreken.

Kort gezegd:

•

Outfit waar jĳ je lekker in voelt

•

Outfit passend bĳ je uitstraling

•

Gedekte kleuren en beperk sieraden

•

Ingetogen make-up

•

Waarvoor ga je de foto gebruiken

•

Vergeet al het bovenstaande, en ga knallen!

•

Blĳf dicht bĳ jezelf

•

Ontspan je

•

Zoek het plezier

•

Overleg met de fotograaf

Samen maken we een mooi portret!
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