Fotoshoot
KIDZ LOUIS

Ondek meer

Wie is
Louis?
Bij KIDZ Louis hebben we het licht gezien!
Toch ook wel een beetje afgekeken van de gebroeders
Lumiére. Auguste en Louis zijn de vaders van de
cinematografie, verantwoordelijk voor het eerste
projectieapparaat en nu ook naamgenoten van KIDZ!
Hier nemen we licht en andere natuurlijke elementen als
uitgangspunt. Spelen met foto’s en film zijn onze
klassiekers. Kortom, hier zien we klaar. Graag figurant
worden?
Je hoeft geen auditie te doen, onze set al klaar.

Lees meer

#fotobooth
KIDZ zoekt kindersmoeltjes!

TRICKS
FOR PICS

FOTOBOOTH

CINEMA
@HOME

TRICKS FOR PICS
Smile!

Staat je smartphone ook vol met duizenden foto's? Graag geven
de tips voor nieuwe pareltjes van je kids! Ready, set, shoot!

Leg spontane momenten vast
‘Kijk eens naar het vogeltje’ werkt voor de meeste kinderen niet. Sterker nog, waarschijnlijk gaan ze
precies het tegenovergestelde doen. Probeer je kind(eren) zo veel mogelijk in hun natuurlijke omgeving
vast te leggen, dan pas vang je échte emoties! Een ondeugende blik, lach of misschien wel traan.
De mooiste foto’s maak je wanneer ze de camera vergeten.
Bepaal je standpunt
Zeker bij het fotograferen van je kids - die toch echt een stukje kleiner zijn dan jij - is het belangrijk dat je
een goede positie inneemt. Probeer je op ooghoogte te maken, ga door je knieën en houd je camera
net wat hoger dan jijzelf. Maar voor elke leeftijd is dat natuurlijk anders, dus experimenteer en wissel van
perspectief. Een foto van bovenaf of juist van onder. Verrassend wat die verschillen doen!
Leg details vast
Vaak is het mooi om naast al die vergezichten, ook een detail op de foto te zetten. Juist die kleine
handjes en blote voetjes zijn zo schattig. Focus op deze details en maak de foto. Tegenwoordig hebben
veel smartphones een portretfunctie, waardoor je nog meer scherpte-diepte in je foto krijgt en de
achtergrond wat wegvaagt. Ook perfect voor het maken van een – de naam zegt het al – een mooi
portret. It’s all in the details!

Smile!
Lach!
Rire!

FOTOBOOTH

Samen gekke bekken trekken
Saai momentje tijdens de vakantie? Nog ergens satéprikkers liggen
van tijdens de feestdagen? Maar je eigen fotobooth en smile!
Wat heb je nodig?
tape
afbeeldingen om uit te knippen (brillen, snorren, ogen,...)
leuke decorstukken (alles wat je in huis kan vinden)
Hoe doe je het?
Zoek een leuk plekje in huis. Ga ook op zoek naar leuke decorstukken
om gek mee te doen. Denk aan knuffels, ballonnen, confetti of
misschien zelfs de boa uit de kerstboom! Hoe gekker hoe liever!
Online kan je heel wat leuke gratis afbeeldingen vinden om af te
drukken Zoals gekke snorren, dassen, lippen, tekstballonnen,...
Print je favoriete figuren af, knip ze uit en bevestig met tape aan de
satésprikkers.
Dan gewoon veel plezier hebben en gekke bekken trekken! Deel je
tofste foto's met KIDZ Louis!

Gekke
bekken
trekken!

CINEMA @HOME

Even lekker knus samen
Wacht nog even om die kerstlichtjes naar zolder te brengen!
Creëer een gezellig momentje met de kids! Tijd voor een filmpje!

Hoe doe je het?
Haal je wasdraad en wasknijpers maar boven! Moet je nog beddengoed
strijken? Dan is dit het ideaal moment om je cinema @home te bouwen.
Maak een tent in je living, gebruik ook je eettafel om een knusse tent te
bouwen. Gooi wat kussens op de grond om lekker zacht te zitten. Hang
je kerstlichtjes kriskras door elkaar. Zo gezellig!
Zet je tv op de grond en ACTION! Eens helemaal anders naar je
favoriete familiefilm kijken! Toch liever een leuk verhaal? Maak er
gewoon een vertelhut van!
PS: vergeet de popcorn niet!

Zo
gezellig!
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