GRAVIDGUIDE

funderingar inför din

GRAVIDFOTOGRAFERING
En gravidfotografering är en fin upplevelse där vi fångar magin på bild
och skapar minnen för livet som ni kan blicka tillbaka på år framöver.
Under fotograferingen kan du slappna av, jag kommer guida dig och ha koll på alla små
detaljer och dina bästa vinklar så att du bara kan njuta av stunden.
Slutresultatet kommer vara riktiga WOW-bilder där ditt gravdglow fullkomligt strålar!
Mitt mål är att du ska känna dig glad, vacker och stark när du avslutat din gravidfotografering.

Q&A
I vilken vecka är det vanligast att fotografera?
Jag rekomenderar att du bokar in din fotografering mellan v.30-37,
men jag har även fotat tidigare och senare än det.
Det är väldigt individuellt hur man mår under en graviditet och när magen börjar synas.
Det går alltid att boka in ett preliminärt datum och sen flytta det beroende på hur allting känns.
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 din graviditet, 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 min familj/husdjur vara med på bild?
Självklart får dem vara med! Om du ex. vill fota med dina barn så brukar vi avsätta tid för detta i början
av fotograferingen, sen brukar jag rekomendera att de får gå iväg och leka tillsammans
din partner/barnvakt, alt. åka hem i förväg beroende på era möjligheter till det.
På så sätt kan du helt kan koppla utav medans vi tar bilder på bara dig.
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, ta med sig ordentliga kläder
som värmer (varmaste jackan och handskarna), samt 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.

Tip s in f ö r din

GR AVIDF OTOGRAFE RING
att välja kläder inför din

GRAVIDFOTOGRAFERING
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 du ha på dig?
Jag erbjuder alla mina kunder tillgång till min gravidgarderob, i den hittar du ett
tjugotal vackra klänningar, allt från glittriga pastelldrömmar till mer avskalde naturtoner,
I garderoben finns det något för alla, i storlekar som passar XS-XL.
- Välj ljusa underkläder som sitter bra,
en BH som ger stöd och trosor som ligger lätt på kroppen.
-- Om du fotograferas under de kallare månaderna på året så vill jag att du
tar med dig en varm jacka, handskar och skor med högre skaft så du kan ex. gå i snö.
Beroende på vilken klänning du har på dig så kan du även ha varmaleggings under,
välj isåfall några som går upp ordentligt på magen.
- Du som fotograferas under sommarmånaderna behöver inte tänka på skor,
det är finast att vara barfota, och så räcker det med att du tar med en varm kofta.
-- Ett tips är att även fundera på var i hemmet en ev. förstoring skulle hänga och
anpassa kläderna/platsen efter hemmets färgpalett.
Vad ska min partner/barn ha på sig?
Om du väljer att även fotografera dig tillsammans med din partner eller barn så är det
jättefint om de matchar dig lite. Jag brukar rekomendera neutrala toner då det passar med alla
mina klänningar. I detta moment är jag gärna smakråd då kläderna verkligen
är en stor del av en välkomponerad bild. Viss möjlighet att låna kläder/skor till barnen finns.
Vad ska vi undvika i klädväg?
Starka färger, 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.
Jag är däremot helt för att någon har ex. en blommig klänning, struktur på kläderna eller likande.

att välja plats för att få

MAGISKA BILDER
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 du gillar. Kanske är du en skogsmänniska, eller kanske gillar du strandens pastelliga toner.
När vi kommit fram till vad du 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 detta är också beroende av vilken plats vi valt att
fotografera på, vissa platser är jättefina hela dagen lång.

små detaljer som skapar

extra magi
- Det är inte bara du och magen som är i fokus under en gravidfotografering, även dina 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.
- Blomsterkrans är verkligen en vacker detalj i bilden, och om du har valt till blomsterkrans
så behöver du mäta omkretsen på ditt huvud där kransen kommer ligga.
Måttet skickar jag sedan vidare till floristen som gör en helt perfekt krans just för dig.
Blomsterkransens färger anpassas sedan efter dig och de klänningar du valt.
- 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.

