ATT TÄNKA PÅ VID FOTOGRAFERING

• Vart äger fotograferingen rum?
Vi kommer överens om vart ni önskar fotografera. Jag har ett gäng utvalda platser där jag vet förutsättningarna
utifrån ljus och väder men är även öppen för era förslag. Jag fotograferar med fördel utomhus då jag upplever
att ni kunder föredrar de mer levande bilderna.
Önskar ni vara inomhus så fotograferar jag i naturligt ljus med fördel nära ett fönster. Tänk då på att plocka
undan i det utrymmet ni tänkt att vi ska fotografera. Det går att kombinera en fotografering och med att båda
vara ute och inne.

• Kläder och ombyten
Välj ett färgschema! Något som passar er såklart och som ni känner er bekväma i. Titta också på vilka färger ni
har hemma på väggarna och övrig inredning om ni vill hänga upp era bilder på väggarna så att det passar ihop
bra. Försök även välja bort kläder med stora tryck.
Viktigt! Om bebisen eller gravidmagen ska fotograferas naken bör ni tänka på att inte ha något åtsittande innan
fotograferingen som lämnar märken. Lätta lite på blöjan innan och åtsittande underkläder.

• Barn i alla åldrar
Jag är van att leka med barnfamiljer i alla åldrar. Era barn är inte rörigare än andra och oroa er INTE om de
springer runt runt och inte verkar lyssna. Följ mig så lovar jag att det kommer bli toppen.

• Ha roligt
Lek med era barn. Slappna av. Strunta i om jag håller en kamera i handen eller inte. Dessa ögonblick är både
viktiga här och nu, men även i framtiden. Minns dem med kärlek.

• Mutor
Min erfarenhet är att barn som blir trugade, mutade eller “du kommer ihåg vad vi sa” blir bara mer trumpna och
envisa. Även när det ser ut som om det är kaos, så kommer ni få med er minnesvärda och fina bilder. Lita på
mig! Lågt blodsocker går att undvika förslagsvis genom att äta något mellanmål innan så att energin är på topp
när vi möts för fotograferingsupplevelsen.

• Hur går det till när vi ska välja ut bilderna?
Bilderna presenteras i ett webbgalleri efter 2 veckor för påseende under 7 dagar. Då kan ni i lugn och ro välja de
bilder som tilltalar er mest, eller välja allihop. Ni hjärtmarkerar enkelt de bilder ni önskar beställa.

• Kommer bilderna retuscheras?
Jag efterbehandlar alla bilder, med det menas att jag eventuellt korrigerar ljus, skärpa, beskär, korrigerar färger
och tar bort oönskade detaljer i bilden. Önskas någon mer avancerad redigering sker det efter överenskommelse.

• Användning av bilderna på nätet?
Vid publicering på egen hemsida eller sociala medier önskar jag länk till www.sandrasdesign.se eller någon av
mina sociala kanaler. Vid fotograferingstillfället får ni kryssa i om ni godkänner att Sandras Design Studio
använder bilden i marknadsföringssyfte, på social medier eller på hemsidan.

• Hur betalar vi?
Betalning sker via faktura med betalning inom 14 dagar. Betalningen går att dela upp på 2 månader.

• Reseersättning
Om du inte bor i eller runt Stockholm så kan en liten kostnad för resan komma till. Detta kommer vi överens om
innan.

• Efterbeställning
Såklart kan ni höra av er i efterhand om det är bilder ni vill framkalla fler av, ändra storleken på eller göra om
dem till svartvitt. Sandras Design Studio förvarar bilderna minst i ett år efter fotograferingen om inget blir
överenskommet.

• Utrustning
Jag fotograferar med Canon 6D mark II med tillhörande objektiv, 50 mm, 85 mm och 24-70 mm. Vi
studiofotografering används Walimex och Elichrooms blixtar och vit pappbakgrund upptill 2, 75 m i bredd.

• Vem finns bakom kameran?
Sandra Hansson heter jag och har drivit Sandras Design Studio sen 2006. När jag inte fokuserar till 100 % på de
familjer som väljer en fotograferingsupplevelse med mig så busar jag med min familj som består av sambo och
två barn födda 2014 och 2015. Jag är också utbildad och aktivt arbetande förskollärare. Erfarenheten av mina
egna barn och utbildningen/arbetet som förskollärare har gett mig goda förutsättningar att möta barn och
familjer i alla ålder och få fram genuina känslor på bild.

• För att se fler bilder
Instagram: @sandrasdesignstudio
Facebook: /sandrasdesign

Vi ses!
Varma hälsningar från Sandra

