
  

Makrogruppen

I makrogruppen upptäcker vi Mikrokosmos!

Det är en värld med förunderliga former som är svår att se med vanliga ögon.

Kanske kan man definiera en makrobild som ett fotografi som  visar små detaljer 
som vi annars inte skulle se?

Vi har en egen facebook sida där vi kan lägga ut våra bilder och kommentera dem.

Vi är ca 10 medlemmar i gruppen men vi blir gärna fler. Åke Lundeqvist är 
administratör och kan kontaktas om du vill vara med. Telefon 070 303 66 97.  

Aktiviteten har väl i sanningens namn inte varit så stor med ett par möten då vi har 
testat makrofotografering och lite makroutrustning. Vi vill gärna bli aktivare!

Vad behöver man då för att ta makro-bilder? Behöver det vara avancerat?
Nej inte särskilt. Här följer några exempel på utrustnig:



  

Kompaktkamera

Många kompaktkameror tillåter att man kommer riktigt nära. Kanske
ända fram till frontlinsen. Skärpedjupet är också relativt stort vilket 
underlättar fotograferingen.



  

Mobiltelefon

Även med en mobiltelefon kan man ibland komma riktigt nära.
Det går också att köpa billiga försättslinser som gör att man 
kan komma ändå närmmare.



  

Systemkamera

Här har vi en systemkamera som via  en makrosläde är monterad
på ett stativ. På kameran sitter ett makroobjektiv som är gjort för närbilder. 
Dessutom sitter en Raynox försättslins på objektivet för att kunna ta 
extrema närbilder. Släden används för att finjustera avståndet till motivet. 
Några exempel på makro-bilder:



  

Sniglar är vackra

Fotograf: Riitta Lundeqvist. Kamera: Enkel kompaktkamera 3 megapixel 



  

Eller hur?

Fotograf: Riitta Lundeqvist. Canon EOS 400D. Fuskmakro-ojektiv + beskärning.



  

Mobiltelefon

Fotograf: Åke Lundeqvist. Iphone 4 med försättslins.



  

Mosslandskap

Fotograf Riitta Lundeqvist. Panaonic DMC-GX7 med Raynox Försättslins



  

Humleblomster

Fotograf: Riitta Lundeqvist



  

Droppar 

Fotograf: Riitta Lundeqvist



  

Insekter

Foto: Riitta Lundeqvist Makroobjektiv Foto: Åke Lundeqvist Teknik: Stackning



  

Fluga

Foto: Urban Arvidsson. Teknik: Stackning



  

Porträtt av fluga

Foto: Åke Lundeqvist Teknik:Stackning



  

Märkliga små kryp...

Foto: Åke Lundeqvist Teknik: Stackning



  

Sedan kan man leka...

Foto och montage: Åke Lundeqvist
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