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Lensopening: f5,0; Sluiterspoed: 2/5 sekonde; Fokale lengte: 210 mm  

fotografienuus



Redakteur: Johan de Klerk   
Bladuitleg: Fransa van Colourcode Designs

Wil jy graag 'n bydrae lewer tot Towerlantern se nuusbrief?  
Kontak ons gerus vir meer inligting hieroor! Towerlantern behou die reg voor 
om sekere artikels / foto's nie te plaas nie. Menings uitgespreek in artikels is 

dié van die skrywers, en nie van Towerlantern self nie.  
Ons ontvang ook advertensies, doen gerus navraag.

Neem jy ’n foto, of skep jy ’n foto? Die meerderheid lesers sal sekerlik 
sê, ek neem ’n foto. Dis reg, maar hoeveel denke gaan daarin? Dink 

bietjie daaroor: Kan jy nie baie meer kreatief wees deur soms ook foto’s 
te skep nie?

In hierdie uitgawe wil ons jou begelei op die pad om foto’s te skep. Dit 
hoef nie altyd die geval te wees dat jy dit moet doen nie, maar doen dit 
soms. Jy sal ook agterkom dat jou denke van fotografie baie verruim as jy 
begin dink aan die skep van foto’s, eerder as om maar net op outomaties 
terug te val en foto’s te neem.

Kom reis ook saam met ons in hierdie Fotografienuus op ’n binnelandse 
reis na die Vredefort-koepel naby Potchefstroom, Parys en Vredefort. 
Vlieg ook saam met ons op ’n buitelandse reis met eindbestemming die 
lande van die noorderligte. Moet beslis ook nie ons lesersgeskenk miskyk 
nie.

Ons hoop dat jy in hierdie uitgawe van Fotografienuus iets 
sal vind wat jou belangstelling in fotografie weer sal aanvuur 
as dit dalk al laag gebrand het; en andersins, as jou fotovlam 
reeds hoog brand, dat dit nog hoër sal brand.

2022 se foto-uitstalling

Towerlantern beplan om 
DV hierdie jaar weer ’n foto-

uitstalling aan te bied. Jy word 
nou reeds uitgenooi om hieraan 

deel te neem. Detail sal later 
verskaf word.

Al wat jy nou al hoef te begin 
doen is om ’n vouer te skep, 

genoem MY UITSTALFOTO’S. 
Plaas dan elke maand jou beste 

foto’s in dié vouer. Wanneer 
die uitstalling later in die jaar 
kom, hoef jy jou nie vaal te 

skrik nie. Al wat jy dan doen, is 
om te gaan kyk wat jy in MY 

UITSTALFOTO’S het. 
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voorbladfoto
Die tegniese besonderhede van die voorbladfoto, soos gegee 
onder aan die foto, is die volgende:
•	 Lensopening f5,0 (verstaanbaar, vir ’n klein velddiepte-effek).
•	 Sluiterspoed 2/5 sekonde (logies, vir ’n binnenshuise toneel).
•	 Fokale lengte 210 mm (onbegryplik, vir ’n nabytoneel).

Die voorbladfoto wys ’n voorbeeld van ’n eenvoudige toneeltjie 
(die Ballerina) met ’n geskepte agtergrond. Met “geskepte” word 
bedoel dat die foto nie maar net teen ’n willekeurige agtergrond 
geneem is nie; of ook nie dat daar maar net ’n effekleurige doek 
agter die toneel gehou is nie. Nee, die agtergrond is doelbewus 
beplan om visueel ’n sterk, komplementerende agtergrond te gee. 

Ons hooftema, fotografies gesproke, in hierdie uitgawe is om jou 
te leer om die agtergronde van jou foto’s ook te beplan. En leer 
ook waarom dit nodig 
is om binnenshuis ’n 
zoemlens te gebruik. 

Vir die wete: Die foto 
hierby toon hoe kleurvol 
die agtergrond van die 
voorbladfoto werklik lyk.

APRIL SE VOORBLADFOTO

In ons vorige uitgawe het ons die vertelling 
gedeel van ’n fotograaf wat “vermaan” is 
omdat hy foto’s by die Kaapse Waterfront 
geneem het met behulp van ’n driepoot 
(en nie, soos alle ander mense, net met ’n 
selfoon nie).

Ons het die uitnodiging aan ons lesers 
gerig dat enigiemand wat al ’n soortgelyke 
ervaring beleef het, dit met ons moet deel.

Twee lesers, Elna Geringer van Port Edward, 
KwaZulu-Natal, en Sophie Swanepoel 
van Potchefstroom het vinnig gereageer 
met hul vertellings. Lees verder aan wat 
hulle beleef het. As daar nog soortgelyke 
vertellings is, plaas ons dit graag.
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Uit Towerlantern Fotografie se geskiedenis

LESERSGESKENK

Towerlantern
Mei 2022

Om Towerlantern se 15 jarige bestaansjaar te 
herdenk, gee ons gedurende Mei die geleentheid 
aan enige leser van Fotografienuus om teen ’n 
20% afslag ons eerstevlak aanlyn-selfoonkamera 
kursus af te handel. Die prys is normaalweg R500 
vir die kursus van 4 lesings. Gedurende Mei is die 
prys dus R400.

Vir volledige besonderhede, stuur ’n e-pos aan 
ons by johan@towerlantern.co.za . In die kursus 
kan jy verwag om meer te wete te kom van die 
werking van jou selfoonkamera en ook om meer 
te leer oor komposisie by foto’s. Ons hoor graag 
van jou.

Ongeveer vyf jaar na die aanvang van Towerlantern is daar 
begin met die bywoon van fotografie-werkswinkels, die reël 
van groep-uitstappies en ander ritte. By al die geleenthede wat 
onderneem is – selfs al was dit ’n “gewone” vakansie – was 
Towerlantern die onderliggende motivering. 
Tipiese reisbestemmings was Namakwaland en die suidelike 
dele van Namibië. Die foto’s hierby gee ’n foto-vertelling daarvan.

« Namakwaland, Augustus 2014

Namibiese Richtersveld,  
Maart 2016

« Suidelike Drakensberg,  
November 2019

« 
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By die neem van foto’s is dit belangrik om bewus te wees van die verskillende 
inligtingsvlakke in ’n foto. Wat word hiermee bedoel?

Jy het sekerlik al opgemerk dat wanneer jy jou motor op straat bestuur, jy so 
ingestel is op die motor voor jou, dat jy onbewus is van ’n fietsryer nader aan 
jou. Jou oë is tipies gefokus op ’n sekere vlak (die motor voor jou) en nie op 
’n ander vlak (die fietsryer naby jou) nie. Die een vlak is skerp en die ander 
vlak is minder skerp; van die een vlak neem jy kennis, van die ander een nie.

Met jou kamera kan jy dieselfde doen – net baie meer dramaties, afhangend 
van die lens wat jy gebruik. Die voorbladfoto bestaan uit twee inligtingsvlakke, 
die een die toneel in die voorgrond en die ander een die (uitfokus) agtergrond.

Die twee foto’s hierby wys twee verskillende inligtingsvlakke van presies 
dieselfde toneel. Die geboue en plantegroei in die eerste foto vertoon ’n 
buurtuin (dus op ’n afstand), terwyl die tweede foto die rugleuning van ’n stoel 
wys waardeur die eerste foto geneem is (dus baie naby). Vir die wete, die 
kamera is nie verskuif van die een toneel na die ander nie.

Leer om bewus te wees van die verskillende inligtingsvlakke voor jou wanneer 
jy foto’s neem.

Inligtingsvlakke
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Verkry ’n enkele beeld met twee inligtingsvlakke
Ons verduidelik stap-vir-stap hoe om ’n foto te skep met ’n enkele item skerp in fokus in die voorgrond en ’n mooi beplande, of 
geskilderde, agtergrond. Leer sodoende (a) om jou vermoë te ontwikkel om in terme van inligtingsvlakke te dink en (b) om ’n enkele 
beeld te verkry. 

Wees altyd bewus van die volgende sake:
•	 Kies ’n omgewing waar jy gemaklik en veilig is 

(jou huis of tuin).
•	 Dink in terme van inligtingsvlakke, in hierdie geval:

 3 Vlak 1: ’n Uitfokus beplande agtergrondvlak.
 3 Vlak 2: ’n Infokus voorgrondvlak. 

•	 Begin om soos ’n skilder te dink, en wel om 
verskillende inligtingsvlakke te hê en elkeen mooi 
te maak. 

•	 Onthou altyd die instellings vir ’n minimale vlak 
velddiepte en stel dit sover as moontlik reeds 
vooraf in: 

 3 die grootste lensopening
 3 die langste fokale lengte en
 3 die kleinste infokusafstand. 

Voer nou die volgende stappe uit: 
•	 Gebruik beslis ’n driepoot.
•	 Zoem ver in; moet dan nie verder aan die zoemring stel nie! 
•	 Vlak 1: Gebruik slegs die fokusring en maak seker van ’n mooi, 

ver agtergrond deur daarop te fokus. Ontfokus dan sonder 
om ’n foto te neem.

•	 Vlak 2:	Fokus op ’n klein onderwerp by die kleinste infokus-
afstand (beweeg selfs die kamera effens vorentoe of agtertoe 
indien nodig).

•	 Maak baie seker van die komposisie en veral die fokussering. 
•	 Neem foto’s: Jy het pas ’n enkele beeld met ’n beplande 

agtergrond van jou keuse gekry.
•	 Varieer jou foto’s deur geskikte onderwerpe in die voorgrond 

te plaas en mooi uitfokus agtergronde op te bou – hou by 
slegs twee vlakke.

stappeonthou
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tipe lens

fokuspunt & rowwe fokussering

formaat

sluiterspoed

iso

fyn fokussering

lensopening

vir tweevlakkige foto's

witbalans

Kamera-instelling: Doen 
die opstelling, komposisie en 
basiese fokussering. Dit is 
beslis nodig om ’n driepoot 
te gebruik. 

’n Zoomlens, byvoorbeeld 70-300 mm, sal goed werk. Kies enige formaat.

Gebruik ’n lae waarde, 
byvoorbeeld 100. 

Kies ’n gepaste instelling afhangend 
van die ligomstandigheid.

Voer die stappe uit soos in “Verkry ’n enkele 
beeld met twee inligtingsvlakke” gegee word.

Kies die grootste lensopening, 
byvoorbeeld f5,0.

Verstel die sluiterspoed met behulp van 
die liniaal vir die “korrekte” beligting. 

Maak gebruik van die LCD-skerm en sorg 
vir ’n skerp fokussering van die fokuspunt. 

Daar is baie moontlike tegnieke 
vir die skep van foto’s soos 
die voorbladfoto. Oefen die 
voorafgaande “Verkry ’n enkele 
beeld met twee inligtingsvlakke” in 
en voer die onderstaande stappe 
dan uit.
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Verander die klem
wenke

vir selfoonfoto's

Hierdie wenk geld, ongeag of jy met jou selfoon of 
met ’n gewone kamera foto’s wil neem.

Wil jy soms meer besondere foto’s neem as net die 
algemene? Wel kry dan vir jou ’n minder algemene 
tema en begin sommer in jou huis foto’s neem. Jy kan 
selfs so ver gaan om slegs met ’n klemverskuiwing 
iets anders as die werklikheid te verkry.

Een so ’n voorbeeld is om lyne af te neem. Kyk in 
jou huis na meubelpote, goeters in laaie, versierings 
in ’n kinderkamer, droë blare. Neem af wat jy ook al 
teëkom, maar hou lyne die heeltyd in gedagte.

Die foto wys die idee. Natuurlik is dit ’n druiweblaar. 
Maar dis in die eerste plek lyne wat afgeneem is – 
die blaar is eintlik net die draer van die lyn-boodskap.
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Witrand-kwartsiet

kom reis saam na dieVredefort-koepel
kom reis saam na dieVredefort-koepel

DEEL 3

– JOHANN NEL –

In die Maart- en April-uitgawe van Fotografienuus het Johann Nel, ’n kenner op die gebied van 
geomorfologie, gesels oor die ontstaan en ontwikkeling van die Vredefort-koepel, een van die Suid-
Afrikaanse wêrelderfenis-gebiede. Daar is onder andere gewys op die grootte van die liggaam wat die 
aarde getref het (10-15 kilometer in deursneë, groter as Tafelberg) en hoe die verandering plaasgevind het 
gedurende die Dwyka-ystydperk en die opbreektydperk van Gondwanaland.

Lees nou in hierdie slot-artikel meer oor foto-idees waarna jy as fotograaf kan oplet as jy dié gebied 
besoek.
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kom reis saam na dieVredefort-koepel

Die Vredefort-koepel het ’n groot verskeidenheid fotomoontlik-
hede. Dit sal wel help as jy voorbereid na die Koepel-omgewing 
toe gaan, en ons help graag. Om mee te begin is daar vir die 
landskap-fotograaf die mooi berge en heuwels. Let veral op na 
wolke en wolkskadu’s in die landskappe.

Ook in die graniet en die gesteentes in die omgewing is daar 
talle moontlikhede vir goeie en interessante foto’s. Let veral op 
na die volgende:

Pseudotacheliet (pseudo = vals; tacheliet = glas): Dit is die fyn 
stof en poeier wat in die granietrotsskeure en krake tydens 
die impak onder geweldige temperatuur en druk gesmelt 
en saamgepers en vinnig afgekoel is. Dit word in die graniet 
gevind, en van die mooiste voorbeelde is in die gruisgroef by 
Leeukop op Kopjeskraal te vind.

Hier kan ook abstrakte tonele gevind word na willekeur en 
smaak.

Wolke en wolkskadu’s

Pseudotacheliet

Graniet-abstrak
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Splinterkegels: Op talle plekke is daar sogenoemde splin-
terkegels of skok-kegels wat lyk soos die glassplinters van dik 
glas wat met ’n hamer gekap is. Op die plaas Thabela Thabeng 
is daar voorbeelde hiervan tot meer as ’n meter in lengte. Dit 
dui op die tyd toe die supersoniese klank-skokgolwe van die 
astrobleem die aarde getref het en deur die rotse gedring het.

Chert breccia: In die omringende heuwels word daar ook 
Chert breccia gevind. Dit is hier waar die soliede rots uitmekaar 
gestamp is en dele verplaas is in ruimtelike verband.  ’n Legkaart 
in soliede rots, wat uitmekaar gestamp is!

kom reis saam na dieVredefort-koepel

Splinterkegels

Chert breccia
Grassade

Op hierdie wyse kan daar nog talle ander fotografiese moont-
likhede genoem word. Vir die plant- en boomkundiges is daar 
die unieke plantegroei en hier kan die olienhoutboomwoud wat 
ook deel van die erfenisgebied is, genoem word. Die algemene 
blinkblaar-wag-’n-bietjie, en die seldsame opregte geelhout en 
rooi-ivoor op die plaas Thabela Thabeng is ook foto’s werd. 
So ook is daar vir die voël- en vlinderfotograaf mooi foto’s in 
die klowe en valleie van die Berglandskap. Hierdie is waarlik ’n 
unieke deel van ons land met ontelbare fotogeleenthede. Vir 
die fotograwe is dit beslis ’n besoek werd!
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Ons ken almal die mooi Afrikaanse uitdrukking in die titel. En sekerlik sal jy dit sê van al jou vriende en selfs kennisse.

Maar wat van die ander bekendes wat jy net moet verduur of wat jy selfs wegban na jou klerekas? Hoe bemind is hulle?

Ons praat hier van al die elektroniese apparaat in jou besit: Selfoon, kamera, tablet, skootrekenaar. Is dié items, veral hul 
werking, goed aan jou bekend? As dit so is, geld die titel natuurlik vir jou. As dit nie so goed bekend is nie, maak dan ’n 
plan: Leer ken hulle beter. Towerlantern kan jou help met die verskillende kursusse wat ons aanbied. Jy kan jou kamera 
en selfoonkamera beter leer ken sodat hulle ook jou bemindes word.

Dus, saamgevat, kontak ons vir enige fotografiese hulp. Moenie terugval op die slagspreuk: Onbekend maak onbemind!

lesers
van ons

Weggelei
Sophie Swanepoel, Potchefstroom

By Mooirivier Mall in Potchefstroom het ek een Sondag foto's gaan neem van die rivier en bome. Skielik sak die sekuriteit op 
my toe en neem my na die sekuriteitstasie toe. Fotonemery van die rivier en bome is blykbaar daar verbode. Gelukkig het ek 

darem nie ’n boete of so iets op die lyf geloop nie.

BEKEND MAAK bemind
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lesers
van ons

Weggejaag
Elna Geringer, Port Edward

Die storie ten opsigte van die Groot Wiel in Kaapstad, het my 
dadelik na “pen en papier” laat gryp. Ek het ’n soortgelyke 

ervaring gehad toe ons nog in Mtunzini gebly het. 
Ons het baie maande Ballito toe gery vir inkopies en op ’n 

dag toe ons daar kom, is al die bou- en breekwerk klaar en die 
“Eat Street” gedeelte van die Life Style sentrum is oop vir die 
publiek. 

Soos dit nou maar soms gaan, het moeder natuur geroep 
en ek gaan besoek die nuwe toilette. WOW ... wat ’n ervaring! 
Daar is hope spieëls teen die mure en ek neem sommer ’n 
paar foto’s met die selfoon. Later die dag, met die huis toe ry, 
besluit ek en my man ons sal die volgende keer vroeg in Ballito 
wees, as daar nog nie baie mense is nie, en dan vat ek my 
kamera saam. So besluit en so gedoen.

 Die volgende maand pak ons toe die bul by die horings 
en gaan vroegdag Ballito toe. Dis doodstil en daar beweeg 
omtrent niemand nie. Gewapen met my kamera is ek toilet toe, 
min wetend dat een van die sekuriteitswagte my gesien het. Ek 
was net lekker aan die foto’s neem toe “Ta” daar instap en my 
aantree. Die ou was baie ernstig dat hy my kamera sal moet vat 
en dit na sy bestuurder toe neem. 

Ek dog toe so by myself, “oor my dooie liggaam gaan jy dit 
reg kry”. Gelukkig vir my, het iemand hom oor sy radio geroep 

en hy draai toe om en gaan uit.
 Nodeloos om te noem dat ek vinniger as blits daar uit is en 

my kamera veilig in die kar gaan sit het. Ek voel toe nogal goed 
want ek kon so 6 foto’s geneem kry. Ongelukkig, toe ek by my 
rekenaar kom, is daar nie ’n enkele foto op nie! Iewers het ’n 
“bad sector” ingekom op die SD kaart, en niks van die foto’s 
kon gered word nie. Die  selfoonfoto’s hier is al wat ek toe oor 
het.
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OP INTERNET GESIEN

Die ikoniese fliek, Back to the Future, is steeds gewild 
na meer as 30 jaar. Lego het ’n 3-in-1 stel ontwerp om 
die 1981 DeLorean DMC te bou. Hierdie stel is só dat 
jy al drie weergawes van die tydreis-kar kan bou vanuit 
al drie flieks. (Dit kos net R3000 vir die 1872-stukkie 
stel.)

Sven Franic, een van die ontwerpers, sê dat hy soveel 
pret gehad het om sy gunsteling dele vanuit die fliek 
te herleef. Hulle het baie van die klein detail vanuit die 
fliek juis in die ontwerp ingesit.

En hieruit moet jy inspirasie put. Gebruik die dinge 
van jou kinderdae wat jou geïnspireer en in vervoering 
gehad het. Gebruik dit in jou fotografie. En onthou, 
grootmense mag ook speel. Lego is “beperk” vir kinders van 4 - 99 jaar.

Lees meer by: https://mymodernmet.com/lego-back-to-the-future-delorean-set/
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lesers
van ons

Meer geluk as beplanning
Veronica Heersink, Kroonstad

Ek deel ’n ietsie oor die sonsondergangfoto hierby met my 
skoondogter as model. Sy is ’n dierbare mens, altyd bereid 

om vir haar skoonma model te “speel”. Ek wou nog altyd 
probeer om ’n sonsondergangfoto met ’n persoon daarin te 
fotografeer. Volgens my aard, iets anders as die gewone boom 
of brug. Die uitdaging het my moed gegee om dit te probeer.  

Al wat ek  haar gevra het was dat sy iets moet aantrek waardeur 
die son se lig kan skyn. Verder was daar niks in my beplanning 
nie.  Dinge gebeur toe sommer so onbeplan. In die verbygaan 
gryp ek gou ’n stukkie swart chiffon uit my naaldwerkkas, 
spring in die Land Rover en ry so 10 km uit Kroonstad op die 

Steynsrus-pad. Goeie kennisse van ons het ’n plaas daar en ek 
weet ons gaan nie gepla word, of vrae gaan gevra word nie.  

Aanvanklik het ek gesukkel om die regte hoek te kry want 
die agtergrond was te groot. Ek wou graag soveel moontlik van 
my model in die foto kry. My man kom toe met die idee dat 
hy die spaarwiel sal afhaal waarop sy dan kan staan vir hoogte. 
So gesê so gedaan en sy plan werk toe baie mooi. Die enigste 
ander probleem was dat die swart stukkie chiffon “dood” agter 
haar bly hang net soos haar hare. Sy maak toe die voorstel dat 
sy dalk in die lug moet spring en ek haar met die afkom kan 
afneem. Ek het sommer onmiddellik besef dit gaan nie werk 
nie, ek gaan dalk te stadig wees om die aksie vas te vang of sy 
kan die wiel mis trap en ons sit met ’n besering.  

Ek besluit toe dit is nou maar die omstandighede, die natuur 
is onvoorspelbaar, daar is nie wind nie … kom ons maak die 
beste van dit wat ons het.  Ek vra haar toe om haar kop na agter 
te buig, haar arms op te tel dat die chiffon nie heeltemal teen 
haar lê nie sodat ek my foto kan neem. Driepoot reg, instellings 
reg, Corlé reg … . Ek sal tot drie tel en dan neem ek die foto. 
Die oomblik toe ek tel, steek daar ’n windjie op, tel haar hare en 
chiffon op, waai haar romp en ek druk die knoppie. Die foto 
vertel alles.

Soms is foto’s regtig meer geluk as beplanning!
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lesers
van ons

Besoek aan Ho Chi Minh City, Viëtnam
Tersia Andrews, Centurion

Na aanleiding van die beskrywing van die straatkultuur in 
Hanoi, Viëtnam, in die April-uitgawe van Fotografienuus, 

deel ek graag die volgende.
Ons was met vakansie in Viëtnam, Ho Chi Minh City, in Julie 

2018. Daar het ek hierdie foto geneem, rondom middagete, 
van die man wat sy middagslapie op sy motorfiets neem. (As 
jy inzoem, sal jy  sien dat selfs sy sigarette ’n spesiale plekkie 
het op sy motorfiets).  

Dit was vir ons verstommend, asook vreesaanjaend, hoe 
almal op motorfietse en fietse ry. Selfs ’n hele besigheid wat 
bedryf word vanaf die fiets (soos gewys in die nuusbrief). Ek 
het ’n foto geneem (wat ek ongelukkig moes uitvee oor swak 
gehalte) van ’n vrou wat haar hele kosstalletjie en koskokery op 
haar fiets bedryf! 

Om ’n hele gesin (pa, ma en kinders) op een fiets te sien, is ’n 
algemene gesig as hul enigste vervoermiddel. Laatmiddag het 
dit gereën, en dan het die hele gesin hul reënjasse aangetrek 
en so ry hulle dan maar net skuil-skuil teen die reën, teen 
dieselfde spoed!

Ek sê ook vreesaanjaend, want om oor ’n groot besige kruising 
te kom, moes mens kophou. Dit is strome tweewielgevaartes 
wat op jou afstorm. Daar is vir ons gesê om net die spoed te 

hou wat die voetgangers loop; die fietse en motorfietse pas hul 
spoed dan daarvolgens aan. 
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Wat ’n voorreg is dit nie om in kleur te kan sien nie! Die 
lewe sou inderdaad monotoon daarsonder gewees het. 

Geboue is maar meestal vaal en leweloos, maar hierdie 
gebou, soos afgeneem deur Chen-Tung Tai, is ’n vars 
briesie. Hierdie was die wenfoto in die Reisafdeling van 
die Smithsonian Magazine se jaarlikse fotokompetisie.

Kyk hier na nog foto’s: https://photocontest.
smithsonianmag.com/photocontest/

OP INTERNET GESIEN
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Poolligte oor die Bear Lake in Alaska (VSA) (Wikipedia)



Ons, van Afrika, het al van die noorder- en suiderligte 
gehoor. Maar omdat ons relatief naby die ewenaar van 

die aarde woonagtig is, het ons dit nog nooit self gesien nie. In 
elk geval, nie van Suid-Afrika af nie.

Maar wat is hierdie noorder- en suiderligte? Wikipedia 
verduidelik dit soos volg:

Aurora Borealis (noorderlig) en Aurora Australis (suiderlig) 
is die verskynsel met ’n baie helder glans wat in die nag in 
die gebiede naby die pole waargeneem kan word. Dit word 
veroorsaak deur gelaaide deeltjies wat vanaf die ruimte die 
aarde se atmosfeer binnedring en gasse in die atmosfeer 
ioniseer.

In die poolstreke is dit naastenby elke nag sigbaar. Verder 

weg van die pole is dit minder algemeen sigbaar en nog verder 
weg is dit glad nie te sien nie. 

As jy dus ’n reis beplan om die noorderligte te fotografeer 
dink aan die noorde van Noord-Amerika, die noorde van 
Europa en die noorde van Asië as eindbestemming. As jy nie 
so ver wil reis nie, oorweeg dan die suiderlig. Hiervoor moet jy 
reis na die suidelike punt van Nieu-Seeland of die suidpunt van 
Suid-Amerika of anders dan Antarktika.

As jy dié tog wel eendag onderneem, stuur asseblief vir ons 
van jou foto’s. Ons plaas dit graag.
 
Bron: https://af.wikipedia.org/wiki/Aurora_(astronomie) 
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foto-idees Idee 1: Maak gebruik van die meubels in jou huis en skep nie-realistiese tonele.
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foto-idees Idee 2: Skep die illusie van waterweerkaatsings sonder die gebruik van water.
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foto-idees Idee 3: Verkry ’n buite-aardse toneel deur die gebruik van ’n lang sluiterspoed.
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foto-idees Idee 4: Skep ’n impressionistiese werk vir jou huis.
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