HVA SKAL DU TENKE PÅ FØR EN

FOTOGRAFERING ?

Hei du!

Gleder du deg til fotografering?
Du er litt usikker på hva som skal skje? Det forstår jeg. Fotografering er ikke
hverdagskost akkurat.

Jeg har derfor utarbeidet denne lille guiden som en

veileder du kan lese i forkant av fotograferingen din hos meg.

Jeg tror den kommer med noen små tips og triks til hva du skal tenke på før vi
møtes til avtalen vår.

Gleder meg sånn til å bli bedre kjent og skape magi sammen.

Spør meg gjerne, via instagram eller mail, om du har noen spørsmål du sitter
igjen med etter å ha bladd deg igjennom disse sidene.

Beste hilsen Ida Mari

Klær

Klær er det mange som blir usikre på i forkant av en fotografering. For hva bør du egentlig tenke på?

Mitt tips er at du bør velge klær som passer sammen med hverandre. Jeg anbefaler å velger farger etter årstid. På
våren er det lett å få tak i mye lyse farge nyanser i butikkene. På høsten er det mer jordfarger å oppdrive. Det passer
godt til omgivelsene. At alle møter opp i dongeri og Levis t-skjorte høres gjerne ut som en god idè, men på bildene vil
det se veldig tilgjort ut. Dere ønsker bilder som er naturlige ut. Anbefaler å unngå klær med for mye mønstre og store
logoer på, da det tar mye oppmerksomhet fra bildene.

Det er dessuten veldig fint, dersom dere er flere, å variere litt i uttrykk. Noen kan ha på kjole, noen kan ha skjørt, noen
kan ha bukse osv. Er dere i tvil, send meg en melding så kan jeg si hva jeg synes.
Det aller viktigste er at dere skal føle dere komfortable!!

På fotograferinger hvor det er barn involvert prøver jeg alltid å skyndte meg sakte. Jeg
starter med å bli litt kjent, før jeg tar frem kameraet og knipser litt bilder. Jeg prøver
alltid å være litt effektiv for å fange så mye som mulig, før de minste blir utålmodige.
Dersom det skulle "skjære" seg helt, så finner vi en ny dag til fotografering.

Det er veldig koselig om foreldre ønsker å være med på noen bilder sammen med
barna. Det skaper så fantastiske fine minner, dere kan se tilbake på i lang tid fremover.

På en typisk familiefotografering tar jeg alltid noen portretter av barna, deretter
søskenbilder, familiebilder og noen kjærestebilder av foreldrene. De fleste tenker gjerne
"åh, så kleint dette kommer til å bli", men jeg lover deg: det er verdt det!

..og dessuten: dersom du tenker å fremkalle noen bilder av barna, tenk så fint det da er
å ha et bilde av dere to også hengende ved siden av - som matcher i de fineste
fargetoner.

Småbarn på
fotografering

1.
2.
3.
4.

4 smarte tips du gjerne ikke har tenkt på

Planlegg fotograferingen med meg slik at det passer inn i soverutiner.
Trøtte barn, er utålmodige barn og vi ønsker fornøyde barn.

Ta med drikkeflaske og noe snacks. Det kan være greit å ha med noen
bestikkelser. Våtservietter er gull for å tørke bort barnesnørr.

Vi planlegger foto på en dag med oppholdsvær. Småbarn og regn er ingen
god kombinasjon. Kle allikevel litt etter vær. Ulltøy underst og noen fine
fotoklær utenpå. Ta med en god jakke og gjerne et pledd. Er det kaldt? Ta
på lue, så tar vi den av på noen bilder om det er ønskelig.

Hvis dere foreldre tørr å by litt på dere selv, så går fotograferingen enda bedre!
Ofte kan fedre føle at en fotografering er langt utenfor komfortsonen, men som
oftest går det veldig mye bedre enn det de fleste frykter.

Gravidfoto
En investering
du ikke kommer til å angre på
Jeg elsker å forevige graviditeter. Det er noe magisk med det. Den hellige ventetiden
på en ny liten verdensborger. Ta gjerne med partner på fotograferingen, det er
skikkelig koselig.
Vi skal kose oss, og forevige den fine gravidmagen. Jeg har et lite utvalg av
gravidkjoler til utlån. Disse må du veldig gjerne benytte deg av, bare gi meg en lyd så
tar jeg med noen. Du kan gjerne ta med ultralydbilder, det er en fin rekvisitt som vi
kan leke oss litt med.
Når bør jeg ta gravidbilder?
Når du er komfortabel er mitt beste råd. Noen har stor mage, noen har mindre mage.
Det er individuelt hva som er stort og smått. Noen føler seg skikkelig store i uke 28,
mens andre gjør ikke.
Det mest ideelle er å vente mot slutten av graviditeten, da er magen på sitt største og
kommer best frem. Ikke vent for lenge da, fordi du kan jo føde før termin.
Mellom uke 32-36 er fint!

Nyfødtfotografering
En nyfødtfotografering kan skje i deres eget hjem, eller hjemme hos meg.
De fleste foretrekker at jeg kommer hjem til de nybakte foreldrene.
Bildene tar vi i et rom med gode vinduer som avgir godt naturlig lys.
Før jeg kommer varmer dere opp rommet til ca.30 grader
Dersom dere klarer, er det en fordel å holde baby våken før jeg kommer.
Desto større er sjansen for at den sover bedre under fotograferingen.
Hvorfor er det best at baby sover?
De nyfødte skjeler ofte med øynene sine når de er så små. Det kan gjøre
at de får flere rare ansiktsutrykk. Jeg synes det er det fineste når baby
sover, og det er da jeg har muligheten til å posere baby på bilder.

Posering
Jeg er blitt mer tilhenger av "naturlig nyfødt", hvor man fokuserer på
hvordan babyen er. Allikevel er det fortsatt kunder som liker at babyen
poserer litt på enkelte bilder. Dette er stortsett ingen problem, men det
går på babyens premisser. Det viktigste for meg er at det skal være trygt
for babyen. Dersom barnet ikke liker posituren den settes i, flytter jeg
babyen ut av den umiddelbart.
Hva annet du bør ha klar:
Et teppe babyen er vandt med
Stelleveske med bleier osv.
Melk/melkeerstatning
Noe fint hjemmestrikk til babyen om ønskelig
Foreldre bør kle seg i lette klær - det blir skikkelig varmt!
Ta gjerne med dere et klesskift i tilfelle tiss og gulp.

