
De 10 meest fotogenieke plekken van Rotterdam
De Maashaven meest geliefd onder fotografen

Info Amsterdam | Gepubliceerd op: 30 april 2014

Samenvatting Rotterdam staat bekend als een van de meest fotogenieke steden van
Nederland. In de Maasstad zijn mooie straatbeelden te fotograferen,
interessante moderne en klassieke architectuur en natuurlijk de
indrukwekkende havens. Maar wat zijn de mooiste plekken en
onderwerpen om te fotograferen in Rotterdam en hoe maak je dan de
mooiste foto’s? Uit de bezoeken aan Nikon Spots, het sociale platform
van Nikon waar fotografen hun meest fotogenieke plekken kunnen
delen, komt de onderstaande top 10 spots in Rotterdam naar voren.

Details 1.Maashaven, Sjoerd van Dijk

2.Delfshaven, Max Dereta

3.Nederlands architectuurinstituut, Max Dereta

4.Westerkade, Max Dereta

5.Kralingse plas, Roderik van Nispen

6.Haven, Roderik van Nispen

7.Skyline, Roderik van Nispen

8.Beukelsdijk, Hilde Maassen

9.Beeld van Manhattan aan de Maas, Hans Hordijk

10.Erasmusbrug, Wim Stolwerk

Over Nikon Spots
Alle Nikon fotografen, zowel hobby fotografen als Nikon Professionals,
kunnen hun favoriete Nikon Spots in Nederland delen via
http://nikonspots.com/. Alle foto’s binnen Nikon Spots zijn niet alleen voorzien
van de EXIF data (camera instellingen), maar ook geo-tags (voor weergave op
de google-maps). Maar nog belangrijker …. elke foto is voorzien van één of
meerdere handige fotografietips. Met behulp van deze tip(s) kan iedereen op
die betreffende locatie het beste uit zijn camera halen. Met behulp van de
kennis en kunde van deelnemende Nikon fotografen wordt jouw fotografie
naar een hoger niveau getild.

Met de handige app (IoS en Android) maar ook met de handige Layar app heb
je je eigen fotografiecoach en algemene fotografie-inspiratie dus altijd binnen
handbereik.

Niet alleen voor consumenten is Nikon Spots handig, maar ook voor
deelnemende fotografen (amateur en professional) is het een leuke tool om
hun eigen profielpagina te laden en te communiceren en om zijn/haar
visitekaartje af te geven bij het brede publiek.
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Over Nikon Nederland

Nikon Nederland, Branch Office van Nikon GmbH, is operationeel sinds 1
augustus 2006 en gevestigd in Amsterdam.



powered by 

http://pr.co/
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/16021/images/128218-45b13767-f0cd-4eb1-88fb-5186cc197f5a-_25c2_25a9sjoerdfotografie_s_dsc_0923-large-1397738576.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/16021/images/128219-830fcf20-1918-46d8-82c2-784ec07a07a3-_25c2_25a9sjoerdfotografie_dsc_0923-large-1397738578.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/16021/documents/22491-e2dcb372-9677-4e55-940e-121dccdf0123-140429_2520Persbericht_2520Nikon_2520-_2520De_252010_2520meest_2520fotogenieke_2520plekken_2520van_2520Rotterdam.docx

