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Fotografie

Welkom
Leuk dat je mij benaderd hebt voor een
fotoshoot. Voor we elkaar echt gaan
ontmoeten wil ik mezelf graag alvast aan
je voorstellen.
Ik ben Deborah, opgegroeid is Apeldoorn,
omringd door de magische bossen en heide
van de Veluwe. Al heel jong wist ik wat
ik wilde; de tijd stilzetten en al dat moois
vastleggen. Een droom die ik vandaag de dag
mijn werk mag noemen! Ik maak portretten
van mensen in alle bijzondere momenten en
fases in hun leven; zwangerschap, babytjes,
gezinnen, portretten en bruiloften. Ik hou
ontzettend van mijn werk en ik hoop dat ik
dit met mijn foto’s en enthousiasme kan
overbrengen.

Mijn fotografie
“It is an illusion that photos are made with the camera. They are made with the
eye, heart and head.”
Mijn fotografiestijl zou je kunnen omschrijven als oprecht, zacht en altijd met een
romantische sprankeling. Ik maak gebruik van de schoonheid van natuurlijk licht,
dus geen studio fotografie maar fotoshoots op leuke buiten en binnen locaties.
Met oog voor detail en gevoel voor emotie leg ik de mooiste, grappigste en liefste
momenten voor je vast.
Een fotoshoot bij mij is niet alleen mooie foto’s maken maar ook lol schoppen!
We gaan naar een mooie locatie waar je je helemaal vrij kunt voelen.
Geen geposeer maar echte fotografie waarbij je helemaal jezelf kunt zijn.

Voorbereiden
De voorpret kan al beginnen vanaf het moment dat we de fotoshoot geboekt hebben. Een
leuke locatie uitzoeken, bedenken welke kleding je aan wilt tijdens de shoot of gewoon alvast lekker dromen over het eindresultaat.
Belangrijk om te weten; je mag er zoveel of zo weinig tijd in steken als je zelf wilt! Vind je
het leuk om alvast lekker te freubelen met je haar of samen met de kinderen een modeshow
te oragiseren, super! Doe je het liever lekker rustig aan en stap je de shoot graag open tegemoet, ook helemaal prima. Bij mij kun je altijd terrecht met al je vragen over bijvoorbeeld
de locatie, kleding of welke spulletjes je kunt meenemen.

De fotoshoot
Hoe verloopt een fotoshoot en wat kan je verwachten? Wat in ieder geval voorop staat is
plezier maken! Een ontspannen shoot waarbij alle ruimte is om lekker te lachen en te
kletsen. Voel jij je goed, dan komen de mooie foto’s vanzelf.
Voor we aan de shoot beginnen wil ik je graag een beetje leren kennen.
Dus even een kort stukje lopen om te kletsen en op zoek te gaan naar een mooi plekje
voor een foto. Mooi plekje gevonden? Dan kunnen we beginnen!
Wat doe jij en wat doe ik? We zitten op een super mooie locatie, waarschijnlijk middenin
het bos of de heide. Dat betekend genieten! Neem de omgeving in je op, pluk bloemetjes,
geniet van het mooie uitzicht.

De fotoshoot
Ben je samen met anderen, bijvoorbeeld je gezin? Dan is het helemaal feest!
Ik krijg de mooiste foto’s van leuke stoeipartijtjes, lieve knuffelmomentjes en
al die andere momenten waarbij jullie even vergeten zijn dat er ook een fotograaf bij is.
Tussen al deze momentjes door geef ik je aanwijzingen en tips voor een zo mooi mogelijk
eindresultaat. Ik let hierbij vooralop het licht, de achtergrond en de compositie.
Probeer tijdens de fotoshoot zoveel mogelijk je handen vrij te houden.
Handigheidjes: alles in 1 tas, geen waardevolle spullen bij je hebben, een selectie maken
van spullen om mee te nemen tijdens de shoot en een aantal spullen die handig zijn
om mee te hebben maar die pirma in de auto kunnen blijven liggen.

De Locatie
De locatie van de fotoshoot kan veel betekenen voor de sfeer en het eindresultaat van de
foto. De focus ligt op jou, maar de achtergrond kan prachtige kleuren, lichtinvallen en lijnen
geven die de foto
extra bijzonder maken.
Een fotoshoot met mij is meestal in de buitenlucht en altijd met natuurlijk licht. De mogelijkheden zijn eindeloos; heidevelden, bossen, parken, aan het water, in de stad of bij jou
thuis. Hoe gaan we kiezen welke locatie het wordt? Soms kies ik, soms jij, maar vaak doen
we dat samen. We zoeken een locatie uit die bij je past en waar jij wat mee hebt. Heb je geen
idee? Dan ken ik wel een aantal mooie plekjes die leuk zijn voor een fotohsoot!

Seizoenen
Iedereen houdt van de zomer; Lange zomeravonden, lekker in je
korte broek of zomerjurkje en alles groen en in de bloei. Toch zijn ook de andere
seizoenen geweldig om een fotoshoot te doen!
Lente: Prachtig helder licht en velden vol lentebloemtjes en zachte nieuwe blaadjes.
De lente kan alle kanten op gaan, van sneeuwvlokjes naar warme zomerstralen.
Zomer: Heelijke lange dagen dus alle tijd en ruimte voor fotoshoots.
Lekker in je zomerkleding en gebruinde huid.
Herfst: Zo prachtig! Al die mooie herfstkleuren, lekker ravotten in de bladeren
en kastanjes zoeken.
Winter: Knus! Lekker warm aangekleed met leuke laagjes wolligheid.
Neem een leuk en warm dekentje mee om samen onder te kruipen.

Kinderen
Er is niets mooier dan kinderen fotograferen. Kinderen zijn puur en hebben nog
onverbloemde emoties en expressies. Toch kan een fotoshoot best spannend zijn voor
een kind. Het is dan ook belangrijk om de kinderen goed voor te bereiden .
Maak het niet te spannend, we gaan gewoon een uurtje lol maken! Zeg dit ook tegen de
kinderen. Zo maak je er een leuk uitje van waar ze naar uitkijken.
Neem wat lekkers mee, wat pakjes drinken en iets van thuis dat vertrouwd is en waar ze
blij van worden, zoals een knuffeltje.
Tijdens de shoot is het belangrijk dat ze zichzelf kunnen zijn.
Door leuke dingen met de kinderen te gaan doen zoals stoeien, knuffelen en kletsen
vergeten ze even die gekke camera en voelen ze zich blij en op hun gemak.
Dus niet geanceneerd lachen, maar samen een leuke tijd beleven!
Dan komen de echte lachjes vanzelf.

Nabewerking
Nadat we de fotoshoot gehad hebben kruip ik met alle foto’s achter mijn computer en kan
het nabewerken beginnen.
Ik begin met het maken van een ruime selectie foto’s. Bij het selecteren kijk ik naar licht,
compositie, emotie en heel belangrijk, het algemene gevoel dat een foto oproept.
Een klein plukje haar dat scheef zit is zeker geen reden om een foto af te schrijven als
hij verder fantastisch is!
Deze ruime selectie zet ik op een speciale pagina op mijn site. Je krijgt van mij een linkje met
een eigen wachtwoord waarmee je op jullie eigen pagina de foto’s kunt bekijken.
Nu komt het leuke (en soms ook moeilijke) gedeelte, jij mag helemaal zelf kiezen
welke foto’s je wilt hebben. Het aantal foto’s dat je mag kiezen hangt af van het pakket
dat je hebt gekozen. Hoe dat precies uitkiezen precies werkt leg ik zo helemaal aan je uit als
het zover is!

Nabewerking
Zodra ik de fotokeuze binnen heb begint de nabewerking. Hier zit veel tijd in en dit
vraagt om veel inzicht en vaardigheid. De nabewerking kan een foto naar een hoger
plan tillen en een extra dimensie geven.
Ik verander de foto’s niet, ik versterk de mooie elementen. Alles krijgt net wat meer
glans en licht, waardoor jij en de omgeving mooi tot zijn recht komen.
Mijn belangrijkste richtlijn tijdens het nabewerken is eenvoud. Ik houd de foto’s zo
puur mogelijk. Dus niet knippen en plakken, maar zoveel mogelijk in tact houden
van de originele foto.
Naast kleur lever ik ook foto’s in zwart-wit. Welke foto’s zwart-wit worden is een keus die
ik maak op basis van ervaring en gevoel.

Aanlevering
Binnen twee weken nadat ik de selectie van je heb doorgekregen ontvang je de foto’s helemaal kant en klaar in de mail. Je krijgt de foto’s aangeleverd via WeTransfer, super snel en
makkelijk. Met WeTransfer ontvang je een mailtje met daarin een download link naar de
foto’s.
De downloadlink bevat twee mappen; een map met de foto’s in
hoge resolutie en een map in internet formaat. Je hoeft dus geen
extra kosten te maken om de hoge resolutie foto’s te ontvangen, die zitten namelijk al bij de
prijs in! Met de hoge resolutie bestanden kun je de foto’s laten afdrukken zo vaak en zo groot
je wilt.

deborah@sterrenstof.nl

Aanlevering
• Sla de foto’s van We-transfer meteen op je
computer op, de downloadlink verloopt namelijk
na een aantal dagen. Houdt ook de map ongewenst
in de gaten. Hier kan het mailtje in terecht komen
als je het email adres (noreply@wetransfer.com) van
WeTransfer nog niet in je contacten hebt staan!
• De internet bestanden kun je gebruiken op al je
social media, bijvoorbeeld op facebook. Omdat ik je
de foto’s graag zo puur mogelijk wil geven zijn deze
foto’s niet voorzien van een watermerk. Wel wil ik
met je afspreken dat je even mijn naam (sterrenstof
fotografie) noemt/tagt in de omschrijving van de
foto.

Kledingtips
Er zijn geen regels wat betreft de kleding voor je fotoshoot.
Het belangrijkste is dat je je comfortabel in voelt en dat je jezelf kan zijn. Het wordt een
portret van jou, niet van je schoenen! Hier zijn een paar tips en richtlijnen die kunnen
helpen bij het uitzoeken van kleding.
Ben je met meer mensen? Stem dan de kleding op elkaar af.
Laat met je kleding zien dat je bij elkaar hoort, vrienden bent, een familie bent. Dit kun je
prachtig doen door het gebruik van een kleurpalet. Kies bijvoorbeeld voor herfsttinten of
lentetinten.
Leuk om naar te kijken; wat voor een kleurtype ben je? De kleur die je draagt kan je ogen
net wat meer laten schitteren.
Goede link:
http://glamthings.com/seasonal-color-analysis-part-1/

Kleding voorbeelden
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Kleding do’s en dont’s
Do’s:
Natuurlijke kleuren - Warme tinten Kleding die tijdloos is - veel laagjes bij kou Verschillende structuren (leer, wol, katoen) - Kleding waarin je je goed in voelt Kleding die bij je past - Printjes kan en kleurvlakken- samen combineren uit 1 kleurpallet zwierige stofjes/rokken/jurken
Dont’s:
Vale en versleten kleding - Merknamen - Logo’s - Opvallende afbeeldingen Oncomfortabele kleding - Allemaal in het wit met spijkerbroek

Overzicht en tarieven
Prijs voor Gezinsshoot/Familieshoot € 220 t/m 5 personen
Hiervoor ontvang je:
- 1,5 uur fotografie bij jullie thuis of op locatie
- Unieke & gevarieerde foto’s
- Een combinatie van actiefoto’s, groepsportretten en solo portretten
- 25 beelden in hoge resolutie
-Zorgvulidge nabewerking in de stijl die bij jullie past
- Voor meer dan 5 personen geldt een tarief van €10,00 per persoon

Overzicht en tarieven
Prijs voor Newbornshoot: € 200 - Prijs voor Zwangeschapsshoot : € 200
Hiervoor ontvang je:
- 1,5 uur fotografie bij jullie thuis of op locatie
- Unieke & gevarieerde foto’s
- Ontspannen en laid-back fotografie zodat jullie eigenheid mooi naar voren komt
- 20 beelden in hoge resolutie
-Zorgvulidge nabewerking in de stijl die bij jullie past

COMBIEPRIJS Neborn+zwangerschap € 380

Bedankt!

Ik hoop dat je deze informatiesheet met plezier gelezen hebt en dat ik je meer inzicht heb
kunnen geven in een fotoshoot bij Sterrenstof. Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat
natuurlijk graag! Wil je toch nog even zelf verder snuffelen? De volgende linkjes zijn zeker de
moeite waard!
Veel gestelde vragen
http://www.sterrenstof.nl/faq/
Kleding inspiratie:
http://www.pinterest.com/starstof/kleding-fotoshoot/
Bekijk ook mijn instagram en facebook!
@sterrenstoffotografie
https://www.facebook.com/sterrenstof.nl/
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