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wonen en milieu

Handelaar  in  de  k i jker

Steval Fotografie …

staat voor passie, spontaniteit en 
emotie. Dat zijn dan ook Steven’s 
sterke kanten als fotograaf. 

PASSIE
“Fotograferen is iets wat ik graag doe, 
vooral buiten. Ik hou van het zonlicht 
op mensen hun gezicht, waardoor ik 
liever fotografeer in een natuurlijke 
omgeving dan in een studio. Maar 
elke fotoshoot is anders, en elke gele-
genheid leent zich tot een andere 
locatie. Naast passie komt er ook wel 
eens wat stress bij kijken. Dat heb ik 
altijd de avond voor een huwelijks-
shoot. Je weet dat je ervoor moet 
zorgen dat elk moment op de gevoe-
lige plaat wordt vastgelegd, maar je 
hebt geen controle over de situatie. 
Toch vind ik huwelijksfotografie één 
van de leukste dingen om te doen. 
Wanneer je kinderen fotografeert, 
moet je vooral geduld hebben. Maar 
eender welke fotoshoot; het resultaat 
moet uiteindelijk hetzelfde zijn: foto’s 
afleveren waar je klanten gelukkig 
mee zijn, maar ook waar ik zelf tevre-
den mee ben.”

SPONTANITEIT
Spontaniteit is heel belangrijk zodat 
mensen zich op hun gemak voelen. 
De bedoeling is dan ook dat mensen 
vergeten dat Steven aanwezig is als 
fotograaf. “Als fotograaf moet je 
proberen te verdwijnen in de massa. 
Mensen die willen poseren voor de 
perfecte foto, dat lukt meestal niet. 
De belangrijkste reden daarvoor is 
dat het dan heel vaak te geknutseld 
overkomt. Daarom vind ik het zeer 
belangrijk om eerst met de mensen 
te babbelen, hen op hun gemak te 
stellen en die klik te creëren waar-
door mensen zichzelf durven te zijn 
tijdens de fotoshoot. Zo maak je de 
mooiste foto’s.”

EMOTIE 
Dat is waar foto’s om draaien. Tijdens 
de shoots die Steven doet (vooral 
huwelijk, newborn en kinderen), zijn 
dit blijdschap, trots en geluk; of kort-
weg leuke emoties om vast te leggen.
 “Het mooiste aan fotograaf zijn, is de 
glimlach op de mensen hun gezicht; 
zowel bij het maken van de foto’s als 
bij het bekijken van de foto’s, en dat 
geeft ook mij voldoening. Het maakt 
mijn beroep zinvol. Hoe je het ook 
bekijkt, foto’s zijn een herbeleving 
van het moment. 

Als mensen na de shoot hun foto’s 
te zien krijgen, dan zie je vaak dat ze 
positief verrast zijn over het resultaat. 
Als fotograaf zie je dingen anders, 
waardoor je foto’s neemt die je klan-
ten misschien niet verwacht hadden.”

In deze digitale tijden denken 
mensen al snel dat fotografie druk-
ken op het knopje is, en er komt een 
mooie foto uitgerold. “Ik denk dat 
dat de grootste misvatting is die er 
bestaat over fotografen. Er komt echt 
wel wat meer bij kijken, zowel tijdens 
het fotograferen als na het fotogra-
feren. Ik was zelf ook verbaasd, na 
mijn opleiding, hoeveel tijd je na het 
fotograferen nog achter de compu-
ter doorbrengt. Voor één uur foto-
graferen kom je toch snel op twee à 
drie uur achter de computer om je 
foto’s nog te bewerken.” Toch doet 
Steven dit met alle plezier; het hoort 
bij de job en het zorgt ervoor dat je 
bepaalde zaken nog net dat tikkeltje 
extra in de verf kan zetten.

Steval Fotografie is:
• kiezen voor iemand met passie,
• kiezen voor spontaniteit,
• kiezen voor kwalitatief goede 

foto’s en
• kiezen voor zekerheid.

Wilt u meer informatie?
Steval Fotografie
Mussenstraat 20
2235 Houtvenne
0473 88 70 48
steven.sallaerts@hotmail.be
www.stevalfotografie.be
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