
O
dder f

oto
klu

b

HVAD ER ”Rim light”, og hvordan bruger du det i optagelsen?

I grundlæggende termer er 'randlys' en belysningsteknik, hvor billedemnet er 
baggrundsbelyst, og billedet udsættes for at skjule motivets funktioner i skygge. 
Teknikken får sit navn fra det faktum, at belysning af et motiv på denne måde 
producerer en tynd linje eller 'rand' af lys, som ser ud til at klæbe fast til motivets 
kontur. ved hjælp af randlys løfter motivet fra baggrunden i billeder gengivet 
overvejende i skygge. I mere komplekse situationer kan der bruges ekstremt 
tekniske belysningsindstillinger kantlys på et område i et ellers godt belyst billede, 
for eksempel på håret fra en model, der skydes mod en mørk baggrund.

HVAD ER ”Ambient light”, og hvordan kan det bruges ved optagelsen?

Afhængig af den scene, du skyder 'omgivende lys', kan det være din bedste ven 
eller din værste fjende. Udtrykket omgivende lys henviser til alle naturlige lyskilder, 
dvs. ethvert lys, der ikke er kunstigt oprettet. Den mest åbenlyse kilde til 
omgivende lys er Solen, ved solopgang og solnedgang vil den bringe en 
optagelsen levende med varme toner, der er præget af subtile skygger og blød 
detalje. Ved høj middag vil den udvaske dine billeder med overbelyste højlys og 
sorte skygger uden tegning. korrekt timing og læsning af tilgængeligt omgivende 
lys er nøglen til at fange overbevisende naturtro fotografier. At overvinde de 
problemer, der kan være forårsaget af omgivende lys, kræver ekstrem dygtighed i 
eksponeringsteknikker, supplerende belysning og ofte efterbehandling. Også kendt 
som 'Naturligt lys'.

HVAD ER ET  ”Keylight”, og hvordan bruges det, når man tager billeder?

Når man taler om fotografering henviser udtrykket 'nøglelys' til den primære kilde til 
kunstigt lys, der bruges, når man optager en scene eller et motiv. I opsætninger, 
der består af mere end en kilde til kunstigt lys, er nøglelyset normalt lyskilden, der 
har den største samlede effekt på billedemnet, hvilket fremhæver dets dimensioner 
og overordnede form. Som sådan henviser udtrykket nøglelys ikke til en bestemt 
type belysningsudstyr, det kan være alt fra en lampe til et kamera monteret 
flashenhed.

HVAD ER DEFINITIONEN AF ”Fill light” i fotografi?

”Fyldelys” er en form for supplerende lys, der hovedsageligt bruges til at lysne 
skygger i et billede. Fill light bruges ofte i portrætfotografering til at skabe en 
kontrast mellem billedemnet og billedbaggrund, hvilket giver resultatet en 
fornemmelse af dybde på trods af, at det endelige produkt er to dimensionelt. Ved 
anvendelse reducerer brugen også det generelle dynamiske interval for scenen, 
hvilket muliggør lettere valg af de eksponeringsindstillinger, der kræves for at 
optage et billede. 

Studielys, lidt forklaring på hvad er hvad...




	Page 1
	Page 2

