Gravidfotografering
Det är en fantastisk period av livet att vara gravid! Inne i din mage växer
ett helt nytt liv – er bebis! Varje graviditet är ett mirakel och något att
minnas för resten av livet.
Jag hjälper er att minnas denna magiska period av ert liv genom mina
Bilder.
När magen ska fotograferas? Svårt att säga. Det blir vackra bilder när
som
helst i en graviditet så kom när NI känner er som vackrast. Vanligast är
mellan veckorna 33-35. Vänta dock inte så länge med att boka utan hör
av dig i god tid för att vi ska hitta ett passande datum.
Jag har ingen egen studio. Fotograferingen kan äga rum var helst där NI
känner er bekväma. Det tar ca 1 h. Jag tar bilder med olika utsnitt, dvs
hel- och/eller halvkropp varvat med närbilder på magen. NI som
blivande
föräldrar får gärna ta med er personliga saker att ha med på bilderna
som
tex ett smycke, babyskor, en sagobok att läsa högt ur för magen, en nalle,
ultraljudbilden eller något annat som ni tycker är passande.
Vad ska ni ha på er? Blivande mamma bör ha kroppsnära kläder men
inget som sitter åt med resår om du vill fotografera huden. Resåren kan
ge
märken upp flera timmar. Blivande pappan tar på sig något som matchar.
Vill ni visa hud och underkläder får ni gärna det. Ett tips i så fall är att ta
på er matchande underkläder. Ni får ha fler ombyten med er om ni vill.
Jag har för närvarande en svart tyllkjol att lånaut, den är maffig!
Era händer kommer att synas i några av bilderna, så kolla era naglar
innan
så de ser okej ut.
Vill ni ha med syskon på nångon bild är det helt ok. Prata med syskonet
redan innan om att kanske pussa magen eller lyssna på den.
Välkomna med frågor eller bokning av er gravidfotografering!

Pris:
1 timmes fotografering på överenskommen plats utomhus, bokat hotellrum (där ni
står för kostnaden).
5 grundredigerade bilder i högupplöst som ni själva laddar ner via ett webbalbum.
1695:- inkl. moms
Bokningsavgift 500:-, när den är betald är tiden definitivt bokad. Bokningsavgiften
betalas ej tillbaka om ni avbokar eller inte dyker upp bestämd tid. Men skulle vi
behöva boka om tiden pga sjukdom eller dåligt väder är det kostnadsfritt.
FOTOGRAFERING
Oavsett vad jag fotar så älskar jag att fånga okonstlade känslosamma och fina
ögonblick. Under er fotografering kommer det finnas mängder med sådana tillfällen,
och de kommer jag förvalta väl. Jag gillar bilder som är ”naturligt uppställda” men jag
tar även bilder som är ”styrda”.
HUR MÅNGA BILDER INGÅR?
Efter fotograferingen skickar jag ett urval av bilder i ett webbalbum från er dag. Detta
sker senast tre veckor efter fotograferingen. Valet av bilder bestämmer NI själva i
enlighet med prislistan och vad som ingår senast 3 dagar efter urvalsleverans.
Bilderna ni valt levereras sedan högupplösta via samma länk för er att ladda ner.
Önskas fler högupplösta bilder än den överenskomna mängden kan ni köpa alla
bilder för 2995:- eller 300 kr/bild.
Under fotograferingen fotar jag väldigt mycket. Och då menar jag verkligen väldigt
mycket.Det är för att fånga alla små och stora moment! Det blir en massa ”i-väntanpå-den-bästabilden-bilder” och därför gör jag ett grovurval där jag sållar bort bilder
där t.ex. någon blundar eller där bildkompositionen inte är helt hundra. När jag gjort
detta och valt ut de absolut bästa bilderna så skickar jag det urvalet till er för
påseende och urval. Därefter väljer ni själva ut vilka bilder ni vill ha. Som exempel: i
”gravidfotografering” ingår 5 högupplösta bilder. Då har ni minst 30 bilder
att välja bland. Vill ni att jag ska sköta hela urvalsprocessen funkar även det fint! Säg
bara till!
BETALNING
Efter fotograferingen skickar jag en faktura till er mejl, ni har 30 dagar på er att
betala. Bilderna får ni tillgång till när de är färdigredigerade OCH efter er faktura är
betald.
Milersättning tillkommer om fotograferingen sker mer än 5 mil från Burseryd.

