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Har du en iPhone? Då har du världens bästa kamera i fickan. Men
inte för optikens eller megapixlarnas skull utan för att du har den

med dig. Alltid.

Med din iPhone i fickan behöver du aldrig mer missa Bilden. Just för
att en iPhone är så enkel. För att du ställer skärpan blixtsnabbt

genom att trycka med fingret på skärmen. För att du kan redigera
bilden direkt på skärmen, utan Photoshop. För att du kan använda
tusentals spännande appar som kange din bild en helt ny känsla. För
att du kan skicka bilden direkt från din iPhone till Facebook eller

Flickr eller mormors e-postkonto.

Ingen annan kamera låter dig utvecklas så snabbt. Du har ju den
alltid med dig! Därför kommer du att lära dig att hitta motiv och se
bilder i vardagen. Det är då du som fotograf hittar upptäckarglädjen

och utvecklar din kreativitet.

Därför är iPhone världens bästa kamera!

I den här boken tar fotografen Martina Holmberg med dig på en



lättsam kreativ utvecklingsresa. Häng med! Avgång precis nu, på
sidan 7.

Så här säger författaren efter att ha fotat med en iPhone första
gången

Jag var såld. Enkelheten i den inbyggda kameran gjorde att jag
hittade tillbaka till den där glädjen som en gång i tiden fick mig att
börja med fotografi. Så min förhoppning är att boken ska inspirera
läsaren att återupptäcka sin omgivning, få fart på kreativiteten och ha

riktigt roligt med sin mobilkamera, säger Martina Holmberg.

Om Martina Holmberg
Martina Holmber är fotograf med bas på Söder i Stockholm. Martina

är utbildad vid Nordens Fotoskola och frilansar för en mängd
tidskrifter och magasin. Martina har blivit nominerad till Pressens
bilds (numera Scanpix) stora fotopris. Vid sidan om sitt frilansande
arbetar hon med egna fotografiska projekt. Under 2012 är Martina
också aktuell med fotoboken och utställningen Fade to Black, med

bilder tagna med en speciell polaroidfilm med samma namn.

Om Bättre bilder
Bättre bilder är en serie handböcker för alla digitalfotografer från
nybörjare till proffs. Böckerna i serien ger inspiration och de

smartaste knepen om hur man bäst fångar olika slags motiv och
utnyttjar den senaste tekniken.

Om DEXT
DEXT ger ut fotohandböcker för den nyfikna nybörjaren och den
avancerade användaren. Våra fotografer och författare visar de

kreativa möjligheterna, och stärker och inspirerar läsaren att utnyttja
dem. dexterous: Skillful with ones hands; skillful in some specific
thing; agile; på svenska fingerfärdig, händig, skicklig. Läs mer på

DEXT.se
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