BetaMy Foto & Droneservices liste for forberedelser for den perfekte bryllupsfotografering.

Betal depositummet for fastlåsning af jeres bookning.
Udfyld og returner bryllupskontrakten til fotografen.
Spørg præsten om fotografering i kirken. Informer fotografen om dette ved formødet.
•
•
•

Må der fotograferes med blitz under indmarch og udmarch?
Må der fotograferes under selve vielsen? Hvis ja – med eller uden blitz?
Er der andre regler fotografen skal tage hensyn til?

Find en egnet location til bryllupsbillederne.
Det kan f.eks. være en lille bro, en sø, en mark, en skov, en park, eller andet. Jeg anbefaler, at I finder et sted som er:
•
•
•

Med en rolig baggrund, da det er jer der skal være i centrum.
I læ for vinden, så brudens kjole, slør og hår ikke flyver i alle retninger.
Det eneste sted - da en times fotografering går hurtigt. Man kan sagtens finde mange forskellige interessante vinkler det
samme sted.

Tænk over hvordan I gerne vil have jeres bryllupsbilleder skal se ud.
Hjælper til bryllupsbilledet.
•

Find 1-2 veninder som kan hjælpe med make-up, kjole, hår, blomster samt assistere fotografen.
Der bør absolut ikke være øvrige tilskuere til stede ved fotograferingen af jeres bryllupsbilleder.

Alternativ plan
Da det er en af de vigtigste dage i jeres liv, er det vigtigt med en alternativ plan. Hvis vejret ikke bliver som ønsket, eller andre
optager stedet, hvor det ellers var planlagt er det vigtigt, at have et alternativt sted at tage hen.
Det kan f.eks. være:
•
•
•

I kirken - spørg om lov i god tid. Offentlig bygning (bibliotek, rådhus, skole, stationsområde osv.). Der kræves oftest særlig
tilladelse til fotograferingen ved mange offentlige bygninger.
Hvor selve festen/ receptionen skal holdes.
Hvor I ellers kan forestille Jer, der kan blive nogle gode bryllupsbilleder.

Er der planlagt at par/gruppebilleder af gæsterne udendørs, er det også nødvendigt med en alternativ plan.
Her er det vigtigt, at I informerer fotografen om dette ved formødet.

Festen / Receptionen.
Skal fotografen tage billeder under festen/receptionen er det nødvendigt, at I aftaler med restauratøren, at der er et lille bord/en
plads til fotografens udstyr (bærbar computer, batterioplader, kamera mm.).
Det kan f.eks. være i et sted sammen med personalet på stedet.

Fotomøde med fotografen.
Vi aftaler et formøde i god tid – senest 14 dage før brylluppet.
Her vil vi tale om:
•
•
•
•
•

Jeres ønsker vedrørende billedets udseende.
Ønsker om specielle opstillinger.
Er I til kyssebilleder eller ej?
Er der specielle småting fotografen skal være opmærksom på? Tekst under sko, indgraveringer i tøj, særlige kendetegn
eller lignende.
Steder og tider for jeres fotografering.
Således får vi sammen jeres bryllupsbilleder til at stråle af kærlighed, livsglæde og romantik.
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På bryllupsdagen.
•
•
•

Det vigtigste er, at I er glade og nyder jeres store dag.
Lader som om fotografen ikke er til stede. Det er vigtigt, at billederne virker naturlige.
Uddelegerer de opgaver, der kan uddelegeres, så I kan nyde jeres Bryllup.

I Kirken.
Nyd det!
Når I går ud af kirken er det en god idé med en lille kunstpause – aftales hvor?
Efter at I er kommet ud af kirken, og gæsterne har lykønsket jer, skal der være en person, som sørge for, at samle dem der skal med
på billederne inde i kirken (brudeparret, brudesvende/piger, familie, præst osv.).

Brudebillederne.
Fotografens tlf. er 2534 1679. Det kan I benytte i tilfælde af, at I bliver forsinket.
Eks. på effekter og ting der kan bruges til bryllupsbillederne kan være:
•
•
•
•
•
•

Champagne og glas
Brudebuket
Vielsesringe
Små klemmer til, at få brudens slør til at side perfekt. Stor transparent plastpose og tæpper til at side på. Papirservietter
og håndklæder.
Fotografen har en flot hvid/sort paraply i tilfælde af småregn.
Gummisko eller lignende til bruden, hvis vi skal ud og gå i skoven eller lignende.

Udpeg en ansvarlig person for effekter, og ting.

Par / gruppebilleder af gæster.
Liste med gæster der skal fotograferes sammen.
Her der det en god idé at personen, som skal sørge for at gæsterne bliver fotograferet, har og kender listen på forhånd, samt
hun/han kender de fleste af gæsterne.
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