Bröllop

Brudparsfotografering:
Ca en timmes fotografering utomhus eller i en miljö som vi har kommit överens om.
Utomhus hinner vi fota i lite olika miljöer, detaljbilder på bukett och ringar om ni vill det. Privat webbgalleri
med urvalsbilder ingår med ca 20-25 bilder att välja mellan. Bilderna levereras sedan högupplöst på CD/DVD.
12 högupplösta bilder………….. ………………………….4500:15 högupplösta bilder………….. ……………………….…5500:
Om ni vill ha fler än 15 bilder är priset 400kr/st.
Detta ingår:
I alla paket ingår konsultation före bröllopet och ett personligt webbgalleri för urval. Bilderna tas efter era
önskemål. Alla bilderna redigeras och samtliga bilder kan levereras i svartvitt, färg eller fritt blandat. Bilderna i
erat personliga webbgalleri sparas självklart för framtida efterbeställningar. Ni måste inte i förväg bestämma er
hur många bilder ni vill ha, det vet ni ju först då ni tittat i erat urvalsgalleri! Webbgalleriet kommer upp någon
dag efter fotograferingen och ligger sedan uppe i en månad för erat urval.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brudparsfotografering och vigsel
Brudparsfotograferingen ovan (tas i anslutning till vigseln), samt bilder från vigseln och mingel på kyrktrappan.
30 bilder högupplöst på CD/DVD skiva från vigsel och mingel.
Pris: Valfri porträttserie ovan……………………………… +3000:Detta ingår:
I alla paket ingår konsultation före bröllopet och ett personligt webbgalleri för urval av porträttbilderna,
vigselbilderna väljer Bee ut. Bilderna tas efter era önskemål. Alla bilderna redigeras och samtliga bilder kan
levereras i svartvitt, färg eller fritt blandat. Bilderna i erat personliga webbgalleri sparas självklart för framtida
efterbeställningar. Ni måste inte i förväg bestämma er hur många porträtt bilder ni vill ha, det vet ni ju först då
ni tittat i erat urvalsgalleri! Webbgalleriet kommer upp någon dag efter fotograferingen och ligger sedan uppe i
en månad för erat urval.

Borgerlig vigsel och porträtt på en vardag………………….5000:Specialpris för fotografering en vardag, borgerlig vigsel. Totalt en timmes fotograferingstid och 12 högupplösta bilder på CD.
Om ni vill ha fler än 12 bilder är priset 400kr/st.
Detta ingår:
I alla paket ingår konsultation före bröllopet och ett personligt webbgalleri för urval. Bilderna tas efter era
önskemål. Alla bilderna redigeras och samtliga bilder kan levereras i svartvitt, färg eller fritt blandat.
Bilderna i erat personliga webbgalleri sparas självklart för framtida efterbeställningar. Webbgalleriet
kommer upp någon dag efter fotograferingen och ligger sedan uppe i en månad för erat urval. En bokningsavgift på 1000 kr tillämpas och dras av på det slutgiltiga priset men betalas inte tillbaka om brudparet avbokar. Bilderna betalas genom faktura med tio dagars förfallodatum som skickas tillsammans
med bildleveransen. Läs under rubriken ”tillägg vid fotograferingar” längre ned för info om reseersättning mm.
Halvdagspaket och porträttbilder………………… Pris 10 000:Jag följer er exempelvis från vigseln och fram till tårtskärningen. Det blir många vackra bilder i reportagestil, som levereras på CD-skiva.
Detta ingår:
* Rekognosering av miljön där bilderna ska tas
* Porträttserien ”brudparsfotografering” leverans med 10 bilder
* Reportagefotografering under vigsel etc. totalt max 6 timmar inkl. porträttfotograferingen.
* Tre dagars redigeringsarbete av materialet.
* Ca 100 bilder (Bee gör urvalet) på CD/DVD, bilderna klarar förstoring till ca 20-30cm.
* Dessa 100 bilder lev också som 10x15 kopior, att sätta i eget album.
* Några arrangerade gruppbilder som ingår på CD/Dvd-skivan.
Tillägg:
Fler porträttbilder på CD………………………………………..….. …………. + 500:-/fil
Extra fotograferingstimme inkl. redigeringstid och extra 10 bilder på CD..…1500:-/timme
Detta ingår:
I alla paket ingår konsultation före bröllopet och ett personligt webbgalleri för urval av porträttbilderna,
alla andra bilder väljer jag ut. Bilderna tas efter era önskemål. Alla bilderna redigeras och porträttbilderna
kan levereras i svartvitt, färg eller fritt blandat. Bilderna i erat personliga webbgalleri sparas självklart för
framtida efterbeställningar. Webbgalleriet kommer upp någon dag efter fotograferingen och ligger sedan uppe i en månad för erat urval. En bokningsavgift på 3000 kr tillämpas och dras av på det slutgiltiga
priset men betalas inte tillbaka om brudparet avbokar. Jobbet betalas i två delbetalningar. Halva summan
ska vara betald till fotograferingstillfället och resterande belopp faktureras genom faktura med tio dagars
förfallodatum som skickas tillsammans med bildleveransen. Läs under rubriken ”tillägg vid fotograferingar” längre ned för info om reseersättning mm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heldagspaket och porträttbilder………………. Pris 15. 000:Jag följer er hela dagen från förberedelserna vid frissan och fram till tårtskärningen. Det blir många

vackra
bilder i reportagestil, som levereras både som kopior och på CD/DVD-skiva.
Detta ingår:
* Rekognosering av miljöerna där bilderna ska tas
* Porträttfotografering 10 högupplösta bilder på CD som klarar ca 30x40cm förstoring.
* Reportagefotografering från dagen, max 10 timmar inkl. porträttfotograferingen.
* Några arrangerade gruppbilder som ingår på CD/Dvd-skivan.
* Fem dagars redigeringsarbete av materialet.
* Ca 200 bilder (Bee gör urvalet) på CD/Dvd, bilderna klarar ca 20x30cm förstoring, ibland något mer.
* Dessa 200 bilder lev också som 10x15 kopior, att sätta i eget album
Tillägg:
Fler porträttbilder på CD………………………………………..….. …………. + 500:-/fil
Extra fotograferingstimme inkl. redigeringstid och extra 10 bilder på CD..…1500:-/timme
Detta ingår:
I alla paket ingår konsultation före bröllopet och ett personligt webbgalleri för urval av porträttbilderna, alla
andra bilder väljer jag ut. Bilderna tas efter era önskemål. Alla bilderna redigeras och porträttbilderna kan
levereras i svartvitt, färg eller fritt blandat. Bilderna i erat personliga webbgalleri sparas självklart för framtida
efterbeställningar. Webbgalleriet kommer upp någon dag efter fotograferingen och ligger sedan uppe i en
månad för erat urval. En bokningsavgift på 3000 kr tillämpas och dras av på det slutgiltiga priset men betalas
inte tillbaka om brudparet avbokar. Jobbet betalas i två delbetalningar. Halva summan ska vara betald till
fotograferingstillfället och resterande belopp faktureras genom faktura med tio dagars förfallodatum som
skickas tillsammans med bildleveransen. Läs under rubriken ”tillägg vid fotograferingar” längre ned för info
om reseersättning mm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tillägg till alla fotograferingar..
Reseersättning ……………………………………………………………………………………...20:-/mil
Rekognosering av platser utanför Stockholm och Värmdö inkl resor (ej hel och halvdag)…………500:Avancerad retuschering ………………………………………………………………………..…..650kr/timme
Färgdetalj i svartvita bilder………………………………………………………………..…….....50:-/bild
Extra månad för webbgalleriet (galleriet ligger uppe ca en månad från fotograferingstillfället)…...150:Om digital leverans:
Bilderna redigeras noggrant. Bilderna är för privat bruk och vid publicering på webben eller i tidning ska det
tydligt framgå att jag är fotografen och bilden ska vara liten och lågupplöst.
Dåligt väder
”Dåligt väder” kan för en fotograf ofta vara stark sol och klarblå himmel som skapar fula skuggor och starka
kontraster. Alla väder är fotoväder och lite regn behöver inte alls vara en katastrof. Ofta kan det skapa ytterligare
en atmosfär i bilderna som helt skulle gå förlorat om man skulle ta bilderna i en studio istället. Jag jobbar
utomhus eller inomhus i en miljö ni väljer, det kan vara bra att ha ett inomhusalternativ och regnet står som spön
i backen.
Lite om priser och varför man ska boka en professionell fotograf..
Att fotografera bröllop är bland det svåraste man kan göra. Bilderna måste bli perfekta! En professionell fotograf

klarar av stressen, kan sin utrustning och har lösningarna då problem uppstår. Jag är kreativ och vet direkt
hur jag ska ta den bästa bilden. Jag kan få er att slappna av och fånga era bästa sidor. Jag har tekniken för att
leverera stora, perfekta, skarpa kopior med rätt färgåtergivning. Mycket av arbetet ligger i redigeringen av
bilderna, och mycket av fotografens yrkesskicklighet ligger i hennes kunnande i digital redigering som i sin
tur kräver professionell utrustning och utbildning.
Sedan den digitala bildens intåg har det dykt upp en uppsjö av mer eller mindre seriösa fotografer. Förvissa
dig om att fotografen är professionell, har företag och betalar skatt.
Lite om redigering..
Mycket av fotografens yrkesskicklighet handlar om redigering, det mesta av fotografens tid spenderas efter
fotograferingsögonblicket. Speciellt om man tar bilder utanför studio där man inte har ett kontrollerat ljus
behöver man t.ex. minska på färgstick (från t.ex. kvällssol), öka eller minska kontrasten och ”lyfta fram” ett
vackert tonomfång i huden mm. Även om man fotograferar digitalt krävs det mycket efterarbete och bara en
sån sak som att göra en färgbild till svartvit kräver många moment för att nå ett professionellt resultat. Det är
inte bara att trycka på en knapp.
Retuschering..
Avancerad retuschering debiteras som timpris, och här är det bara fantasin som sätter gränser! Man kan
förminska eller förstora kroppsdelar, trolla bort dubbelhakor, valkar, släta ut hud och rynkor, trolla bort finnar, förelsemärken mm, utan att det ser onaturligt ut.
Bokning och betalning..
Bokningsavgift för en porträttsession är på 1000:-. Bokningsavgiften för porträtt och vigsel är 2000:- och för
halv och heldag 3000:- . Denna avgift betalas vid bokning och dras av på det slutgiltiga priset. Bokningsavgiften återbetalas inte om brudparet avbokar. Om fotografen blir sjuk betalas bokningsavgiften tillbaka, men ingen annan ersättning utgår. Alla priser är inkl moms och gäller tillsvidare, men jag förbehåller mig rätten för
eventuella prisändringar. Ett kontrakt på vad vi kommit överens om skrivs då vi träffas och efter det är skrivet
kan inte priserna ändras. Priserna avser hämtning hos mig, frakt och postförskottsavgift tillkommer om man
vill få bilderna skickade till sig. Faktura med 10 dagars förfallodag tillämpas. Fakturan skickas tillsammans
med leveransen av bilderna. Porträttsessionerna, eller porträtt och vigsel faktureras tillsammans med bilderna, vid hel och halvdag ska halva summan betalas in tills fotograferingstillfället, resterande belopp faktureras
tillsammans med bilderna. Det brukar ta en till två veckor från att ni gjort ert urval tills att ni får bilderna.
Erat privata urvalsgalleri ligger uppe i en månad för urval, därefter förväntas ni välja era bilder. Har ni inte
gjort detta, eller inte vill/kan beställa bilderna då skickar jag ändå fakturan.
Copyright..
Fotografer har precis som konstnärer, kompositörer m.fl. sitt arbete skyddat av upphovsrättslagen. Detta innebär att alla rättigheter tillhör fotografen. Alla former av kopiering, manipulerande etc. som inte är annat än
för eget, privat bruk är därför förbjudet. De digitala bilderna får läggas ut på en egen hemsida, men bilderna
ska då vara små och lågupplösta. Mitt namn ska anges i samband med bilden, detta gäller även vid all publicering som t.ex. tidningsannons.

