informatiebrief newbornshoot januari 2021

Deze brief bevat alle informatie voor de Newbornshoot
die ik bij u thuis zal komen doen.
Rond de uitgerekende datum neem ik contact op, maar je mag dit ook zelf doen.
Afhankelijk van hoe het met jullie gaat plannen we de shoot dan in.
- Foto’s zijn bedoeld voor promotioneel gebruik. Hiervoor laat ik vóór de shoot door
beide ouders een formulier ondertekenen.
- De afspraak zal ongeveer plaatsvinden vanaf dag 6 t/m 14. Ben je overtijd? Dan wordt
dit dag 6 t/m 8. Dan is de kans op een slapend kindje het grootst.
- Om een rustige en veilige omgeving te hebben voor het kindje en de shoot is het
belangrijk dat er geen anderen (kinderen, familie, zorgverleners) rondom de shoot
aanwezig zijn. Plan geen afspraken in als ik kom!
- Ik ben er altijd tussen 10.00 en 10.30 uur.
- Het is belangrijk dat de vader (of andere assistent) aanwezig blijft tijdens de shoot.
Dit i.v.m. het sjouwen van spullen, maar ook om te assisteren zodat we veilig werken.
- Ik negeer het kindje bij binnenkomst zodat het kan wennen.
- Ik heb geïnvesteerd in mooie spullen welke ik mee zal nemen. Aangezien het een
portfolioshoot betreft, kies ik zelf de kleuren.
- Hou er rekening mee dat een shoot gemiddeld tussen de 2 en 4 uur duurt. Het kan
namelijk even duren voordat de baby slaapt.
- Hou er rekening mee dat het prettig is als de baby van tevoren gegeten heeft en
daarna zo’n 1,5 uur wakker is. Dan is de kans op een slapend kindje het grootst.
- Een badje maken van tevoren is altijd een goed idee! Knip evt. de nageltjes en
reinig de oogjes.
- Na de laatste voeding voor de shoot graag een omslagdoek/badcape i.p.v een
romper; zodat ik het kindje niet hoef te wekken indien het slaapt.
- Bij sommige settings fotografeer ik het kindje zo naakt mogelijk. Hierbij dek ik de
geslachtsdelen af, zodat deze niet in beeld komen.
- Het liefst heb ik een kamer met Noorderlicht waar ik mijn set kan opzetten. Vóór de
shoot zal ik bepalen waar ik te werk ga.
- Het is toegestaan om één backstage opname te maken, mee blijven fotograferen
is ten stengste verboden.
- Verwarm het huis voor! Rond de 26 graden is perfect. Ik neem ook nog een kacheltje mee.
- Je ontvangt van mij 5 foto’s. Gezien het karakter van de shoot bepaal ik welke foto’s
ik met jullie deel.
- U zult de foto’s van mij ontvangen binnen 3 weken na de afspraak.
- Bedankt voor het vertrouwen. Ik kijk uit naar de shoot! :)

