10 Gode råd inden fotograferingen
1. Mød op 5 minutter før aftalt tid, så kan du komme ind, og vi kan starte den indledende
samtale, inden fotograferingen.
2. Tænk over tøjvalget. Kraftige farver og store print, tiltrækker meget opmærksomhed på de
færdige billeder.
3. Sørg for at frisuren er, som du gerne vil have den.
4. Rene og velplejede negle, ser bedre ud på billeder.
5. Rene sko og strømper uden huller, er et must hvis de skal med på billederne.
6. Bruger du makeup, så sørg for den er jævn og neutral, det tager evt. genskin fra
studielyset. Skulle du have nogle bumser, så fjernes de nemt i efterbehandlingen. Tryk
endelig ikke på dem.
7. Hav gerne en ide til hvordan du vil have dine billeder skal se ud, medbring gerne
inspiration.
8. Medbring gerne skiftetøj, og flere sæt. Så er der mulighed for flere udtryk, og vi kan tage
en snak om hvilket tøj, der gør sig bedst på billederne.
9. Undgå at tage sol lige op til fotograferingen, rød og irriteret hud, er svær at få til at se godt
ud på billederne.
10. Slap af og lad fotografen guide dig til et godt resultat, sig til hvis du har behov for en pause,
vand, toilet besøg eller lignende.
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Der er parkering lige ved døren (Rød firkant), og 5 minutters gang fra Kildedal station (Gul streg).
For at komme ind i studie, skal du igennem et lagerhotel, jeg viser vej.

Adresse:
Måløv Byvej 229, Port 5
2760 Måløv

Ring/skriv ved ankomst – 60858520 eller på Messenger.

Kontakt mig inden fotograferingen ved spørgsmål, eller for at dele dine ideer for fotograferingen.
Jeg glæder mig til at tage imod dig i studiet, og til at lave dine billeder.
Vi ses.

Mvh
Michael Weberg
Fotograf.
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