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Video om fotografering af Mælkevejen.

https://www.youtube.com/watch?v=kMN_rpSe7MQ&t=127s

The Finer Photo kanal på Youtube.com

0:00   - 1:25 Intro om fotografering af Mælkevejen.

1:25     - 3:20 Crop factor ”The Rule of 500” (Startrails / Blur)

3:20    - 6:22 Indstillinger af Kamera.

6:22    - 8:24 Tips ang. Fokus i Mørke.

8:24    - 19:00 Planlægning / Springes over (Tages bagefter)

19:00  - 28:50 Redigering af Raw Mælkevej billeder. (Lightroom)

Varighed ca. 15 min.
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• Stellarium.   Program/App der viser hvor Mælkevejen er. (Gratis på Stellarium.org)

• Mørke Steder.   Jeg har ikke kunne finde hjemmeside med Mørke steder i Danmark.      Links modtages gerne :0)



Rule of 500
Eksempel på Rule of 500

CanonNikon
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Billede fra Stellarium.org som viser hvor Mælkevejen står på den dag vi skal afsted.
Ved at lysne i programmet kan man bedre se hvor Mælkevejen står.

Tidspunktet den dag hvor Mælkevejen står tydeligst er mellem kl. 23:00 og 02:00



Tur Lørdag 06.05.2017

Mere info om hvor, hvornår og hvad der skal ske den dag kommer senere.
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Raw fra kamera.

Mælkevejen fremhævet i Lightroom.



Før og efter redigering.
Tip til Kamera indstilling for at give lidt farve til Mælkevejen inden redigering.



Fri snak om emnet.

Kom med indput der kan være relevant i forhold til at fotografer Mælkevejen som 
måske ikke er blevet nævnt her.



Slut :0)


