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The Nikon COOLPIX Digital Field Guide is filled with everything you need to know in
order to take amazing photographs using any Nikon COOLPIX camera. This full-color
portable guide walks you through the essential controls, features, and functions of the
Nikon COOLPIX point-and shoot camera line using step-by-step instructions and fullcolor images of each menu screen. This robust guide not only shows you how to adjust
a variety of settings on your Nikon COOLPIX, it also teaches you when and why you
should adjust them. The Nikon COOLPIX Digital Field Guide goes beyond camera
settings to offer you a friendly guide to the principles of digital photography, covering
the essentials of lighting and composition. Filled with amazing examples, this book also
presents a variety of techniques for getting great photos, including specific tips and
tricks for capturing portraits, candids, sports and action shots, travel pictures, macro
photography, and much more.
Wat betekent het om eenzaam te zijn? Hoe gaan we verbindingen aan met andere
mensen? Brengt de technologie ons dichter bij elkaar of houdt die ons gevangen achter
onze schermen? Olivia Laing onderzoekt de relatie tussen stad, eenzaamheid en
creativiteit. Voor de liefde verhuisde ze ooit van Londen naar New York, maar toen die
liefde al snel vertrok maakte ze vier seizoenen eenzaamheid door. Hoewel die
gemoedstoestand haaruitval veroorzaakte en haar tot een verlegen voyeurist maakte,
stelde die haar ook in staat na te denken over uitsluiting, het verband tussen solitarisme
en schaamte, en de verhouding tot de ander. In haar zoektocht focust Laing zich op
New York en vier kunstenaars die in deze metropool wonen: Edward Hopper, Andy
Warhol, David Wojnarowicz en Henry Darger. Aan de hand van hun levens en werk
ondervindt ze hoe stedelijke eenzaamheid de populaire cultuur als een epidemie heeft
geïnfecteerd en ontdekt ze hoe kunst ook kan werken als medicijn.
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