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“Fotomagie” met rook

• Een goochelaar zal zijn geheim niet onthullen maar ik laat zien hoe je bezig 
gaat met het fotograferen van rookpatronen.

• Wat je ervoor nodig hebt.

• Hoe je de kijker voor de gek kunt houden.

• Wat de mogelijkheden zijn.



Wat heb je nodig

• Uiteraard een camera:

– De meeste camera’s zijn hiervoor geschikt echter handmatige bediening van focus e.d. is wel 
een must en maakt het een stuk makkelijker.

• Flitser:

– Een externe flitser die je los van de camera kunt bedienen (Bekabeld of draadloos).

• Statief:

– Een statief voor je camera en als je de beschikking hebt over een statief voor je flitser is het 
helemaal goed.

• Een donkere (zwarte) achtergrond. 

– Rook wordt hierdoor beter zichtbaar

• Rook producerend object:

– Wierook werkt hiervoor prima maar uiteraard kun je ook andere zaken gebruiken zoals een 
rookmachine o.i.d..



De locatie

• Tenzij je een absoluut rustige dag hebt zonder wind, zal buiten fotograferen 
waarschijnlijk niet werken. Zelfs de kleinste luchtstromingen zullen de rookpatronen 
beïnvloeden.

• Binnen fotograferen, vooral in een modern huis, is misschien een goede manier om je 
rookmelders te testen, maar het alarm laten afgaan op het moment dat je met je het 
fotograferen begint is nogal storend dus haal voor de zekerheid de batterijen uit de 
rookmelder.

• Zorg dat de ruimte donker gemaakt kan worden en dat deze na de fotoshoot
geventileerd wordt.



De opstelling

• Zet je camera op je statief en afhankelijk van de brandpuntafstand een paar meter 
voor de plaats waar je het wierookstokje gaat branden.

• Kader je foto zo dat alleen de punt van het wierookstokje onderin zichtbaar is en dat 
je voldoende ruimte erboven hebt om de rook te fotograferen. Beter later snijden dan 
tijdens het fotograferen te krap kadreren. Camera in landscape of portret stand kan 
beide.

• Plaats de zwarte achtergrond ruim achter het wierookstokje.

• Plaats de flitser links of rechts naast het wierookstokje waarmee je de rook vanaf de 
zijkant belicht. Probeer ervoor te zorgen dat de zwarte achtergrond niet belicht wordt 
en daardoor zwart blijft (hiervoor kun je een snoot of grid gebruiken). Eventueel kun 
je aan de andere kant nog een reflector plaatsen die nog wat licht weerkaatst op de 
rook.



De opstelling



Camera- en flitsinstellingen

• Steek het wierookstokje nog niet aan !!!

• Doordat de kamer verduisterd is, gebruik je een zaklampje om de camera scherp te 
stellen op het puntje van het wierookstokje.
Gebruik hiervoor de manuele stand (handmatig scherpstellen).

• Fotografeer in RAW omdat je dan meer mogelijkheden hebt tijdens het na-bewerken.

• Zet de ISO zo laag mogelijk (100 of 200), diafragma op f/8 of f/11 en stel je sluitertijd 
in op 1/60.

• Maak een testfoto zonder dat de flitser afgaat en controleer dat de foto volledig 
zwart is.

• Zet nu de flitser aan en gebruik de “M” (handmatig) stand. Stel de flitser in op 
ongeveer half vermogen.

• Maak weer een foto en check of je het wierookstokje ziet. De achtergrond moet nog 
volledig zwart zijn.

• Je kan met de instellingen experimenteren mocht het stokje niet goed zichtbaar zijn.



De foto’s maken

• Steek het wierookstokje aan, blaas de vlam uit en er komt een dunne rookkolom uit 
de punt.

• Maak een foto en check of deze scherp is.

– Je kunt nu nog wat spelen met de instellingen zoals diafragma, ISO, sluitertijd en 
kracht van je flitser.

– Je moet de rook duidelijk kunnen zien maar verder niets !

• Je kunt de vorm van de rook veranderen door zachtjes te blazen of met je hand te 
wapperen.



Een paar voorbeelden



Het bewerken

• Bewerken van je foto’s kan in LR, PS of andere gelijkwaardige programma’s.

• Pas het zwart, wittinten, hooglichten, schaduwen, contrast en belichting zo aan dat je 
alleen de rook goed ziet en niet de achtergrond e.d.

• Zijn er rook elementen die je niet wil zien kun je deze eenvoudig weghalen m.b.v. een 
zwart penseel.



Het spiegelen en kleuren

• De rook is normaalgezien wit of grijs. Het aanpassen van de kleur kan tijdens het 
fotograferen door middel van een kleurgel op je flitser maar het kan uiteraard ook 
achteraf. LR werkt niet maar PS of een gelijkwaardig ander programma wel.

• Je kunt rook ook gaan spiegelen waardoor er de meest spectaculaire vormen te 
maken zijn. Je eigen creativiteit is de beperking.



Het bewerken de basis stappen

• Open de foto in PS of gelijkwaardig en dupliceer deze naar een nieuwe laag. Dit doe je
door met je rechter muistoets op de laag “achtergrond” te klikken en “Laag dupliceren” 
te klikken. Er opent een nieuw venster en klik hier op “OK”

Je hebt nu 2 lagen



Het bewerken de basis stappen

• Selecteer de bovenste laag en spiegel of draai deze laag horizontaal of verticaal 
(in PS: Bewerken/Transformatie/Horizontaal of Verticaal omdraaien)

Bovenste laag selecteren



Het bewerken de basis stappen

• Verander via Blend modus (overvloeimodus) de bovenste laag naar lichter. Je ziet nu de 
bovenste laag gespiegeld over de onderste laag en er worden zo enkele interessante 
patronen worden gecreëerd.

– Je kunt de lagen zo verplaatsen dat ze elkaar op verschillende manieren overlappen 
en daarmee het patroon volledig wijzigen.

– Je kunt het “canvas” vergroten en de gespiegelde afbeelding naast zichzelf plaatsen 
of zelfs meerdere lagen hebben waarbij de afbeelding zowel horizontaal of verticaal 
wordt gedraaid.

– Je eigen creativiteit is hier de beperking.

Overvloeimodus staat standaard op “normaal”

Zet deze op “Lichter”



Het bewerken de basis stappen

• Je kun nu nog de kleuren aanpassen door er een nieuwe laag boven te zetten en daarbij 
de kleuren veranderen.

Nieuwe laag aanmaken door
op “+” te drukken

Je hebt nu een nieuwe laag

Klik rechtsonder op het bolletje

Kies “Kleurbalans”

Nu kun je spelen met kleuren

1
2

3

4



DANKJEWEL

Vergeet niet de batterijen weer in je rookmelder te stoppen !! 


