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NIEUW! Uniek Lensbaby objectief:
de Lensbaby Burnside 35

Nieuw-Vennep, 15 februari 2018: Transcontinenta BV, distributeur van Lensbaby in de
Benelux, introduceert een nieuw unike Lensbaby objectief: de Lensbaby Burnside 35. Lensbaby
maakt al jaren prijswinnende creatieve effect objectieven, optics en accessoires en komt nu met
een nieuwe hoogwaardig objectief in de line-up van hun niet verstelbare objectieven.

!

De Lensbaby Burnside 35 is een compleet nieuw type creatief effect objectief voor Full-Frame,
APS-C en M4/3 sensor camera’s. De Burnside 35mm f/2.8 creëert opnamen met een groot
helder en scherp middengedeelte, met een wonderbaarlijke kleurrendering, omringd door een
subtiele cirkelvormige bokeh en vignetering. Gebruik de diafragmaring van de Lensbaby
Burnside 35 om de grootte van het scherptegebied te bepalen en de mate van “werveling” in de
achtergrond. Een groot diafragma geeft de meeste werveling in de achtergrond en een kleiner
gebied van scherpte, terwijl een kleiner diafragma meer scherpte geeft en minder werveling.
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De Lensbaby Burnside 35 heeft ook nog een tweede “ring” diafragmabladen ingebouwd om de
optische effecten van de Burnside 35 te versterken. Door de bronzen knop op de behuizing te
verschuiven, zorg je voor een extra en fraaie balans tussen scherpte, bokeh en vignettering.
Deze effect versterkende schuif dient om het effect van de Burnside 35 te regelen door
aanpassing van de mate van vignettering en detail in de wervelende en cirkelvormige bokeh.
Geheel open is het wervelend effect op zijn minst en als de schijf dichtgedraaid wordt dan
geeft dat een sterker wervelend effect in de achtergrond en ook een sterke mate van
afdonkering van de randen van het beeld. Deze vignettering is het sterkst bij een Full-Frame
camera en neemt af bij het kleiner worden van de sensor (APS-C en M4/3).

Het diafragma beheerst de veelzijdigheid en toepassing van de Lensbaby Burnside 35. De
diafragmaring stelt je in staat om de mate van werveling in de achtergrond/ bokeh, de
scherptediepte en de grootte van het scherptegebied in de opname in te stellen. Grote
lensopeningen geven de krachtigste wervelende bokeh en een klein scherptegebied, terwijl een
kleiner diafragma een groter gebied van scherpte geeft met een mindere mate van werveling in
de achtergrond. De mate van werveling wordt ook bepaald door de afstand van je onderwerp
tot de achtergrond en de mate van contrast en textuur in de achtergrond. Voor het sterkste
effect sta je dichtbij je onderwerp, met een flink “drukke” achtergrond van bladeren, lichtpunten
enz. Dit geeft de meest krachtige werveling in de opname. Een rustigere/ egale achtergrond en
meer afstand tussen het onderwerp en de camera geeft een veel minder sterkere werveling in
de achtergrond.
“The Burnside 35 is one of the most versatile Lensbabies we’ve made,” zegt Lensbaby Chief
Creative Officer en mede-oprichter Craig Strong. “It gives you the ability to have a strong or
subtle creative effect in a single lens, a lens you might just keep on your camera all day long.”
De 35mm brandpuntafstand maakt de Lensbaby Burnside 35 het ideale standaard objectief
voor het vastleggen van het dagelijkse leven om ons heen. De Burnside 35 maakt het mogelijk
om je eigen creatieve een unieke visie vast te leggen in landschappen, straatfotografie, lifestyle
portretten en nog
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veel meer. Dit objectief geeft je de middelen om de kijker te leiden naar het hoofdonderwerp in
de compositie, dat anders verloren was geraakt in een opname met een veel grotere
beeldhoek. De Lensbaby Burnside 35 is het derde hoogwaardige Lensbaby objectief dat
bestaat uit een niet verstelbare en geheel metalen behuizing, net als de befaamde Velvet 56 en
85mm objectieven. Het is speciaal gemaakt voor Full-Frame camera’s maar is ook te gebruiken
met een crop-sensor. De Lensbaby Burnside 35 is leverbaar voor Canon EF, Nikon F, Sony A,
Pentax K, Micro 4/3, Sony E, Fuji X en zelfs de Samsung NX vatting.

Lensbaby Burnside 35 voorbeeldfoto’s
Op de Transcontinenta Flickr account hebben we een grote collectie voorbeeldfoto’s staan allen
gemaakt met de diverse Lensbaby Optics. Naast fraaie portretfoto’s, zijn er ook talloze andere
voorbeelden te vinden van de diverse effecten met de Lensbaby Burnside 35.
Bekijk de voorbeeldfoto’s op: http://bit.ly/Lensbabysampleshots
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Lensbaby Burnside 35 eigenschappen:
•

Brandpuntafstand: 35mm

•

Diafragmabereik: F/2.8-16

•

6 multi-coated glazen lenselementen in 4 groepen

•

Filterdraad: 62mm

•

Aantal diafragma bladen: 6

•

Aantal diafragmabladen vignettering schuif : 8

•

Scherpstelling vanaf 15cm tot oneindig

•

Gewicht: 374 gram

•

Beschikbaar voor: Nikon F, Canon EF, Sony E, Sony Alpha A, Fuji X, Micro 4/3, Pentax
K en Samsung NX
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Prijzen en beschikbaarheid
De Lensbaby Burnside 35 is vanaf eind februari beschikbar bij de bekende foto retailers in de
Benelux en de adviesverkoopprijs bedraagt € 549,00 inclusief B.T.W.

Over Lensbaby
Het in Portland, Oregon gevestigde Lensbaby inspireert al een decennium lang fotografen en
daagt hen uit om hun eigen en unieke visuele stem te vinden. Lensbaby maakt prijswinnende
one-of-a-kind objectieven, optics en accessoires voor de fotograaf die niet bang is risico’s te
nemen en plezier halen uit het ontdekken van nieuwe dingen. Fotografie is voor hen een
uitdrukking van de ziel.
Lensbaby biedt instructievideo’s en artikelen aan op hun eigen educatieve hub, Lensbaby
University, en verkoopt zijn producten wereldwijd. Voor meer informatie, kijk op
www.lensbaby.com of volg ons op www.facebook.com/Lensbabynederland.

