Booking og fotografering
Du/I booker mig ved at skrive på mail, SMS eller ved at udfylde kontaktfelt på
min hjemmeside. Skriv datoen for jeres bryllup, så vi kan afklare, om jeg er ledig
den pågældende dag. Skriv også gerne kort info om, hvor I landet jeres bryllup,
reception og fest afholdes. Herfra aftaler vi en tid til et formøde. Dermed er jeres
bryllupsfotograf booket.

I mine bryllupspakker er inkluderet et formøde, som vi afholder 2-4 uger før
jeres bryllup. Mødet tager en times tid. Her snakker vi over en kop kaffe om
portrætter og reportage-billeder, om jeres ønsker for dagen og får de praktiske
detaljer på plads. Her har både I og jeg mulighed for at komme med idéer,
inspiration og forslag. Hvis I har spørgsmål til dagen og fotograferingen, kan vi
her afklare dem i fællesskab. Min erfaring er, at mødet også giver en større
tryghed ved at skulle fotograferes, hvis det er uvant. Desuden er det rart for både
jer og mig, at vi har hilst på hinanden, før der er kamera på. Hvis I bor langt fra
Aarhus, tager vi mødet telefonisk eller som videomøde.
På selve bryllupsdagen skal vi bruge en time på at skyde portrætter. Derudover
går der ofte nogen tid med transport til/fra location. Mange par sætter tid af til
portrætter efter kirkehandling eller rådhus, mens gæsterne får en forfriskning men det er helt op til jer. Vi aftaler til formøde, hvordan vi passer det bedst ind i
jeres bryllupsdag.

Fotograferingen forgår uformelt og i jeres tempo. Vi kender allerede hinanden
fra formødet. Det er vigtigt for mig, at I kan føle jer trygge og godt tilpas. Det
giver også de bedste billeder. Når vi skyder portrætterne laver vi både nogle
romantiske billeder, hvor I to og samspillet mellem jer er i fokus – og nogle mere
rå eller cool billeder, hvor I indgår som element i landskab eller byrum.
Undervejs improviserer vi også og laver nogle uformelle, spontane og måske
humoristiske billeder, ligesom vi også laver klassiske og opstillede billeder.
Efterbehandling af jeres billeder tager 1-2 uger. Når billederne er klar, sender jeg
et link til billederne. I vælger her, hvilke af de mange portrætter, som I ønsker
skal være en del af den tilkøbte pakke, og I kan selvfølgelig tilkøbe flere billeder,
hvis I ønsker det. Herefter fremsendes alle jeres billeder i fuld opløsning.
I er velkommen til at ringe til mig, hvis I har spørgsmål.
Jeg ser frem til at møde jer og arbejde sammen med jer.
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