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Voorbereiding

 Gesprek met het bruidspaar m.b.t. hun wensen.

 Stijl van fotografie bespreken (klassiek, modern, urban, etc.)

 Locatie van de shoot bespreken.

 Alternatieve binnenlocatie (i.v.m. het weer).

 De locatie van te voren bezoeken om een beeld van de mogelijkheden te krijgen.

 Tijdschema van de trouwdag bespreken. 
(Thuis, shootlocatie, gemeentehuis, groepsfoto’s etc.)

 Zorg dragen voor assistentie tijdens de shoot.

 Welke poses wil je in de reportage hebben.

 Kostenplaatje duidelijk bespreken met het bruidspaar. (niets voor niets)

 Zorg voor reserve apparatuur en voldoende accu’s SD kaartjes etc.



Tijdschema
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Wat Wie 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

Hair + makeup Sepid Sepid, Antonia, Loek

Hair + makeup maman Maman, Antonia

Lunch All

Dress on Maman, Dennis

Hair + makeup Sanaz Sanaz, Antonia

To first Photo location

Photos first photo location

Photo club = Loek, Hetty, 

Joost, Sepid, Dennis

To Ceremony location photo club 

Ceremony All

Photos after Ceremony (with 

flowers, guests etc.) All

To Party All except photo club

To second photo location photo club 

Photos second photo location photo club 

Photo club to party photo club 



Poses tijdens de fotoshoot
 Rondom boom naar elkaar en de camera

 Van onderaf genomen foto. Groothoek

 Onder de takken van een lage boom. Groothoek

 Achterstevoren op bankje. Tele

 Sepideh bij Dennis op schoot. Tele

 Voorgrond Sepideh, achtergrond Dennis. Tele hoog f

 Dennis springen op de achtergrond, Sepideh voorgrond. Tele hoog f

 Voorgrond Dennis, achtergrond Sepideh. Tele hoog f

 De “YES” factor Tele

 Dennis tilt Sepideh op.

 Onder de sluier.

 Dennis en Sepideh lange sluier, (+Hetty) net buiten beeld vasthouden sluier.

 Weerspiegeling meer of plas.

 Dennis achter meer, Sepideh voorgrond. Tele

 Kussen, close-up en totaalshot. Tele

 Dennis knielt voor Sepideh. Tele

 De ringen met vreugde. Tele

 Fatsoeneren van de stropdas Tele

 Fatsoeneren van de jurk door Dennis

 Boeket op de sleep.

 Meetrekken van Dennis aan de stropdas

 Bellenblaas door Dennis of Sepideh en Andrea.

 Sepideh bij Dennis om de nek. Tele

 Dennis alleen Tele

 Sepideh dromerige blik Tele

 Dennis goedkeurend naar Sepideh kijkend

 Bij de auto

 In of uitstappen auto

 Vanuit achterruit auto

 Foto vanaf de ladder (hoog punt)

 Liggend op de jurk beiden hoofden bij elkaar. Groothoek

 Alleen de bustes Tele

 Hartjes vormen met de handen. Sepideh staat voor. Tele

 Voorgrond rug Dennis onscherp, achtergrond Sepideh Tele

 Dennis maakt een foto van Sepideh

 Mondkapjes foto

 Boeket wazig voorgr. (+Hetty) Dennis en Sepideh scherp achtergr. Tele f low

 Boeket scherp voorgr.(+Hetty) Dennis en Sepideh wazig achtergr. Tele f low



De thuis-shoot.

 Lastig omdat je in een hectische situatie aan het fotograferen bent. Bruid, bruidegom

en familie zijn vaak gespannen en het tijdschema is strak.



Fotoshoot 1 

“Stadswandelpark Eindhoven”

Soms heb je geluk en komt er een spontaan attribuut voorbij. (papagaai) 



Huwelijksvoltrekking

“Huis van Waalre”
Bruidegom is Nederlands en de Bruid is van Iraanse afkomst.

Tijdens de ceremonie worden ook Iraanse gebruiken als onderdeel van de huwelijksvoltrekking
uitgevoerd.

Links : Suiker vermalen boven het bruidspaar tijdens het
voorlezen van de huwelijksbeloftes.

Midden : Bruid en bruidegom bieden een pink met honing aan elkaar aan.

Rechts : Rozenblaadjes mogen niet ontbreken.



Humor in de Foto’s

“Vlasroot, Veldhoven
Een beetje humor in de foto’s mag best (Mits bruidspaar ervoor open staat.)

Een enkele foto of een kleine serie.



Bedankt voor jullie aandacht!

Zijn er vragen ???


