
FOTOGUIDE
barn & familj



En barn- familjefotografering är en fin upplevelse där vi fångar ett ögonblick i tiden på bild
och skapar minnen för livet som ni kan blicka tillbaka på generationer framöver. 

Under fotograferingen kan ni slappna av, jag kommer guida er så att ni bara kan njuta av stunden
och ha roligt tillsammans med mig Jag brukar säga att jag fotograferar bilderna jag 

jsälv önskar att jag hade på mig och min familj.

Q&A

När är det finast att fotografera?
Alla årstider har sin tjusning, och jag har platser som

blir magiska på bild året om! 

Om jag har komplex för något, hur gör jag då?
Berätta för mig vad det är, du är inte ensam om att ha det! Och låt framförallt inte

detta stoppa dig från att föreviga dig tillsammans med din familj, du kommer ångra dig en dag.
Jag kommer alltid fota dig ur dina bästa vinklar och jag lovar dig att du kommer glömma bort dem

under fotograferingens gång. Jag visar alltid bilder under fotograferingensgång och alla blir
alltid så wow:ade av sig själva!  Du är nämligen helt fantastisk precis som du är!

Får husdjur vara med på bild?
Självklart får dem vara med!

Jag brukar rekomendera att de är med en liten stund för att sen få vara vid sidan av,
eller hoppa in i bilen beroende på årstid :)

Är det kallt att fotografera på vintern?
Det går att fotografera året om, men såklart så är det kallt på vintern.

Lösningen på det är dock att ta värmande pauser i ex. en varm bil, klä sig ordentligt
i flera värmande lager. Det finns även möjlighet att använda värmepåsar under kläderna.

Värmepåsarna har jag med mig och de håller värmen under hela fotograferingen. 

Tänk om det blir dåligt väder?
Alla bokade datum är preliminära kan komma att bokas om vid ex. dåligt väder.

Bästa tipset för glada barn!
- Se till att barnen är utvilade och att små barn har sovit innan fotograferingen.

Se även till att de har hunnit äta, och om möjligt ha även med lite snacks under fotograferingen.
När du bokar in er fotografering så försöker vi välja en tid som passar dem bäst.

 
 

funderingar inför er

FOTOGRAFERING



Kläder är en stor del av en lyckad bild, och något jag önskar att mina kunder
lägger ner lite tid på att planera. Jag är gärna smakråd i detta moment för att helheten ska

bli så bra som möjligt, och för att ni ska få fantastiska bilder!

Q&A

Vad ska vi ha på oss?
Jag brukar rekomendera att välja neutrala kläder som matchar varandra.

- Välj ex. 2-4st fäger som kompletterar varandra, och klä sedan familjen
i toner av denna färgpalett. Jag föredrar neutrala färger så som vitt, beige, rosa, blått, brunt osv.

- Utgå från ett klädesplagg (ex. mammans klänning), och klä sedan resten av familjen
i färger som matchar den klänningen.

- Om ni funderar på att köpa helt nya kläder till familjen inför fotograferingen så
kan det vara en fördel att handla allting i samma affär. Ofta släpps kollektioner för
hela familjen varje säsong, vilket gör det superlätt att styla alla familjemedlemmar.

- Att mixa massor av mönster är BIG NO NO, men att mixa olika tyger och strukturer är
jättefint på bild och gör bilden intressant. Att blanda ex. bomull, stickat, silke, spets adderar

bara djup till bilden.

- Addera acceseoarer beroende på årstid.
Smycken, halsdukar, vantar och mössor.

- Fundera på var ni kommer hänga en ev. förstoring i hemmet.
Tänk sedan på vilka färger ni har hemma och matcha era kläder efter det.

    
- Välj kläder som sitter bra. och är sköna. Det spelar ingen roll hur snygg klänningen

är om du inte känner dig bekväm i den, eller hur fin den stickad tröjan är på barnen om
den kliar hemskt mycket.

- Nu som fotograferas under sommarmånaderna  behöver inte tänka på skor,
det är finast att vara barfota. Men övriga månader är det fint om ni även tänker

på vilka skor ni ska ha till era kläder.

- På vintern är det jätteviktigt att ni klär er och barnen i flera värmande lager
så att ni inte fryser.

 

att välja kläder inför er

FOTOGRAFERING



Platsen är också en stor del av magin i bilderna, men den behöver ofta inte vara
så storslagen som man tror! Drömska platser finns överallt.

Hur väljer vi plats för fotograferingen?
De allra flesta brukar be mig komma med förslag, och då börjar vi med att först bena ut

vad ni gillar. Kanske älskar ni skogen, eller gillar strandens pastelliga toner.
När vi kommit fram till vad ni har för önskemål och vad säsongen erbjuder bestämmer vi

en plats som passar visionen. Jag har flera favoritplatser i Umeå som jag vet blir underbara på bild.
Skulle det vara så att du har en egen favoritplats så går det oftast jättebra det med.

Då brukar jag antingen åka förbi och kolla in den själv, eller be dig fota och skicka till mig.

När på dagen är det bäst att fotografera?
Allra bäst är det ca. 2h innan solnedgång. Men under sommaren går såklart inte detta att följa

när man ska fota barn. Här i Norrland finns det nog inga barn som orkar vara vakna mitt i natten
när solen snabbt nuddar horisonten. Beroende på årstid hittar vi helt enkelt en tid

som passar hela familjen bäst och som ger finast möjliga ljus.

 

 

att välja plats för att få

MAGISKA BILDER

- Era händer kommer synas väl på bild. Undvik därför ex. brun utan sol (som lätt blir fläckigt), och se till
att ha fina neutrala naglar utan lackrester eller ett pastelligt nagellack. 

- Om du känner dig bekväm med smink så är det fint att ex. lägga på lite färg på läpparna
som annars kan bli lite bleka (speciellt under vintern). Använd gärna lipsyl så att läpparna är återfuktade

och dutta på lite extra färg på det.

Vad ska vi undvika i klädväg?
Starka färger, bara svart, stora logotyper och för mycket olika mönster är några av sakerna jag
brukar be mina kunder unvika. Bilderna känns mer tidlösa om kläderna är neutrala och låter

er vara i fokus.

Mer stylingtips hittar ni på denna länk.
https://pin.it/7n8lVfx


