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Ganske lidt om mig
• Henrik Kastenskov, 53 år


• Uddannet reklamefotograf 1999


• Eget studiet 2000-2002


• Uddannet fotojournalist 2006


• Fotojournalist, dokumentarist, producer, 
underviser, kurator


• Ansat som VJ i Forsvaret siden marts 2019


• Har kat



Om at fotografere dyr

• Udfordring #1: Opmærksomhedstærsklen



Om at fotografere dyrPortrættet



• #1: Hvad er specifikt 
netop for Pointeren? Hvad 
er det for nogle træk, vi 
ønsker at fremhæve?


• #2: Portrætter er enormt 
situationsafhængige. Som 
mennesker prøver vi altid, 
at se det menneskelige i 
dyret (Disney-ficering). 
Mød hunden, hvor hunden 
er!!!


• Trick #2: Dyr er som andre 
modeller. De vil gerne 
belønnes. Her er 
godbidder vist en stor 
hjælp…

Om at fotografere dyrPortrættet



Om at fotografere dyrPosituren



• #1: Hvad er specifikt 
netop for Pointeren? 
Hvad er det for nogle 
træk, vi ønsker at 
fremhæve?


• #2: Overvej, hvordan, 
du placerer dig bedst i 
forhold til hund, 
positur, miljø og 
baggrund, således at 
positurer kommer 
bedst muligt til udtryk.


• Trick #2: Knib øjnene 
sammen…

Om at fotografere dyrPosituren



Om at fotografere dyrI miljø



• #1: Ro på! Ikke kommandere for meget 
rundt. Dyr - alle dyr - kan kun håndtere en 
vis mængde information. Vær rolig og enkel 
i din kommunikation med hunden.


• #2: Mød hunden, hvor hunden er!!! Ned på 
knæ, ned i græshøjde. Se verden fra 
hundens perspektiv. Pointen er, at vi ved 
alle, hvordan verden ser ud med vores øjne. 
Men skal vi bidrage med noget nyt, så fang 
hunden, der hvor den er hjemme.


• #3: Tålmodighed


• #4: Tålmodighed (og kritisk sans)

I miljø Om at fotografere dyr



Noget om gear
• #1: Mobiltelefoner ER blevet gode, men de 

kan (stadig) ikke erstatte et godt DSLR 
kamera.


• #2: Billeder er et spørgsmål om lys, 
objektiverne er afgørende for, hvordan det 
lys forvaltes.


• #3: Mobilens største udfordringer er:


• Ergonomi


• Chip’ens størrelse


• Kvaliteten af objektivet



Tips og tricks, do’s and dont’s
• DSLR: Kvaliteten af objektivet er afgørende


• Lukkertid vs blænde


•• Mobil: Kvaliteten af objektivet er afgørende


• Du kan justere blænden på kameraet


• Køb app’s der giver dig større kontrol 
over mobilens kamera: Halide, 
ProCamera m.f


• Efterbehandl dit billede. Photoshop PS, 
Finger Focus, SnapSeed mmm…





En opsang fra redaktøren…

• #1: Formater


• #2: Opløsning


• #3: Efterbehandling


• #4: Selvkritik


