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Bogen om iPhone fotografering John Nyberg Hent PDF Forlaget skriver: Du har din iPhone med dig overalt,
så den er ideel til at lige tage et hurtigt billede med. Men hvorfor nøjes med halvdårlige snapshots når du

nemt kan få billeder der ser professionelle ud og som du stolt kan vise frem?

Lær hvordan du får billederne i kassen med det kamera du alligevel altid har i lommen. John Nyberg giver
dig grundlæggende fifs og tricks omkring fotografering med iPhone. Med denne lille håndbog lærer du at
udvikle dine evner til at se motiver og til at komponere billederne når du tager dem. Du finder ud af hvilke
muligheder der er for ekstraudstyr, så du kan få endnu flottere resultater, lige fra makro- til panoramabilleder.
Du lærer også at efterbehandle dine billeder på iPhone og/eller i din computer. Der er ingen aktuelle bilag

John Nyberg
Mange fotointeresserede på danske fotosites kender John Nyberg som HDR-teknikkens ivrige og varme
fortaler. Selv i udlandet er hans HDR-billeder kendte og anerkendte, og på fotosites som sxc.hu og

rgbstock.com henter fotoglade mennesker hans billeder næsten 1.000 gange hver dag.

Siden 2007 har Nyberg taget mange tusinde HDR-billeder og teknikken er udviklet og finpudset
løbende. Nyberg har især interesse for landskabs- og arkitekturfotografering.

Andre udgivelser af samme forfatter:
Flottere Feriebilleder
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