Lifestyleshoot
Beste ouders

Jullie denken eraan om jullie kindje op foto te laten vastleggen in een huiselijke en warme sfeer. Dan is een
lifestyleshoot een goed idee! De strakkere omgeving van een fotostudio wordt dan omgewisseld voor foto’s
in jullie huiskamer, de babykamer… Daar kunnen foto’s van het dagelijks leven in een ongedwongen sfeer
worden gemaakt. Knuffelen, verzorgen, lachen… het hoort er allemaal bij.
Het tijdstip waarop een lifestyleshoot doorgaat is minder strikt dan bij een newbornshoot waarbij het de
bedoeling is dat we de baby in bepaalde posities willen plaatsen, het liefst al slapend. Op welke leeftijd jullie
kindje wordt gefotografeerd, hangt van jullie voorkeur af. Als dit na de geboorte is, kunnen jullie de eerste
weken van jullie kindje levenslang blijven koesteren. Is dit pas na enkele maanden, dan krijgen jullie foto’s
van een alertere en soms zelfs al lachende baby. Een lifestyleshoot geeft de gewone gang van zaken weer,
maar dit vanuit het unieke standpunt van de fotograaf. Hierbij kunnen jullie gewoon je ding doen en moét er
niet geposeerd worden. Willen jullie graag een familiefoto, dan wordt hiervoor gezorgd. Jullie merken het…
veel regels zijn er niet bij een lifestyleshoot. We springen samen in het avontuur en dit levert spontane en
warme foto’s op. Hierbij treden fotograaf, ouders en kind(eren) in interactie en vloeien verschillende ideeën
hieruit voort.
Ook foto’s met broer(s) en/of zus(sen) zijn zeker mogelijk bij een lifestyleshoot. Net omdat de sfeer zo
ongedwongen is, zullen ze sneller geneigd zijn om spontaan op de foto te gaan. Hebben ze er even genoeg
van, dan kunnen ze zich in hun eigen omgeving terugtrekken, zonder rekening te moeten houden met het
hele gebeuren dat een fotoshoot met zich meebrengt.
Er zijn slechts enkele voorbereidingen te treffen bij een lifestyleshoot. Bij dergelijke shoot zijn er weinig
‘kledingsvoorschriften’, maar als jullie een graag tijdloze familiefoto willen, is het altijd een goed idee om
voor sobere kledij in effen en lichte kleuren te kiezen. Hebben jullie thuis enkele persoonlijke zaken zoals een
dekentje, knuffeltje die jullie zeker op de foto willen? Leg deze dan best op voorhand klaar, zodat we dit
zeker niet vergeten. Jullie huis hoeft er voor de shoot zeker niet piekfijn uit te zien, maar denk eraan om
zaken op te bergen die je liever niet op foto wil. Toch is het eigen aan een lifestyleshoot om een ‘geleefde’
indruk te hebben van een huis dat gezelligheid uitstraalt. Het is ook zo dat we meestal in verschillende
ruimtes foto’s zullen nemen, van de zetel, tot het ‘grote ouderbed’. De locaties zijn ook wat afhankelijk van
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de lichtinval in jullie huis. De fotograaf zal hiervoor in het begin samen met jullie een ‘prospectie’ doen om te
kijken welke mooie plaatsjes we in beeld kunnen brengen.
Voor de shoot wordt ongeveer drie uur uitgetrokken. Dit lijkt lang, maar de tijd vliegt zo voorbij! Er is dan
ook zeker voldoende tijd voor verschillende settings en om jullie kindje te voeden of troosten indien nodig.
Wanneer een shoot in een beperkte tijd moet gebeuren, geeft dit een bepaalde druk en zal jullie kindje zich
ook minder op zijn/haar gemak voelen en resulteert dit meestal in minder goede foto’s. Jullie kindje staat
centraal en bepaalt het verloop van de shoot.
Ter bevestiging van de shoot wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Pas na het vervolledigen van deze
vragenlijst is jullie plaatsje verzekerd. De lijst is te vinden via de volgende link:
www.katrijneggermont.be/voorwaarden. Inloggen kan met wachtwoord ‘newborn’.
Na iedere shoot worden de beste foto’s geselecteerd, nagekeken op kleur en contrast en indien nodig verder
bewerkt. Deze bewerkte foto’s worden met een watermerk gepresenteerd in een online galerij met eigen
paswoord. Dit wachtwoord kan naar wens gedeeld worden met familie of vrienden, zodat zij ook alle foto’s
kunnen bekijken.
Meestal worden ook enkele foto’s op de Facebook-, Instagrampagina en/of de website geplaatst, deze foto’s
kunnen gerust gedeeld worden met vrienden en familie. Indien jullie dit liever niet wensen, kunnen jullie dit mij
altijd op voorhand melden via de vragenlijst, dan hou ik hier zeker rekening mee.
Bij iedere shoot is een harmonicaboekje met zes foto’s (formaat 10x10 cm) inbegrepen. De foto’s die in het
boekje komen mogen jullie zelf kiezen. De zes gekozen beelden worden eveneens op hoge resolutie doorgestuurd
via We Transfer. Er wordt een seintje gegeven wanneer het harmonicaboekje klaar is. Dit kan dan worden
afgehaald in de winkel in Stormestraat 23 in Waregem.
Wil je hiernaast nog een extra product zoals een afdruk of vergroting (vb. op fotopapier, canvas, dibond)? Dit is
steeds mogelijk en kan via mail doorgegeven worden. Ook de bijbestelling van een professioneel fotoalbum of een
extra beeld op hoge resolutie kan. Wil je graag alle foto’s in hoge resolutie aankopen? Dan is de USB-stick met alle
bewerkte beelden een goede keuze. Voor alle mogelijke opties verwijs ik graag naar de prijslijst die te bekijken is
op www.katrijneggermont.be/prijslijst.
Indien er nog vragen of suggesties zouden zijn, hoor ik het graag. Zo komen we samen tot een passende formule.

Graag tot binnenkort!

Katrijn
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