Newbornshoot op studio
Beste ouders
Jullie denken eraan om jullie kindje voor het eerst na de geboorte te laten fotograferen. Het kiezen van een
voorlopige datum gebeurt het best al tijdens de zwangerschap. Een newbornshoot rond de vijfde à zevende dag
na de vermoedelijke bevallingsdag is ideaal. Rond deze leeftijd is jullie kindje nog lenig en neemt het gemakkelijk
de positie aan zoals in de baarmoeder. Jullie baby slaapt ook nog het grootste deel van de tijd, waardoor er
lieflijke foto’s van jullie slapende baby gemaakt kunnen worden en het zich niets aantrekt van de hele shoot. Bij
een ouder kindje is het plaatsen in bepaalde poses niet altijd zo eenvoudig. De maximale leeftijd voor een
newbornshoot is dan ook twee weken.
Voor de shoot wordt drie uur uitgetrokken. Dit lijkt lang, maar die tijd is nodig om jullie kindje te laten wennen
aan de omgeving, om voeding te geven, om te knuffelen en te troosten mocht dit nodig zijn. Wanneer een shoot
in een beperktere tijd moet gebeuren, geeft dit een bepaalde druk en zal jullie kindje zich minder op zijn/haar
gemak voelen en resulteert dit in minder goede foto’s. Jullie kindje staat centraal en bepaalt het verloop van de
shoot.
Om pure en natuurlijke foto’s te maken, fotografeer ik baby’s liefst in hun blootje. Ik heb enkele accessoires voor
jullie kindje ter beschikking die gebruikt kunnen worden. Mochten jullie zelf een dekentje, knuffeltje of iets
persoonlijks hebben, mogen jullie dit gerust meebrengen. De focus ligt op jullie kindje, maar natuurlijk neem ik
ook enkele foto’s van jullie als gezin. Hierbij is het leuk als jullie kledij wat op elkaar afgestemd is. Sobere kledij in
effen en lichte kleuren krijgt de voorkeur, aangezien dit in meer tijdloze foto’s resulteert, maar uiteraard zijn jullie
vrij om hierin te kiezen.
Er wordt aangeraden om jullie kindje te voeden voor de shoot, aangezien baby’s na de voeding vaak het meest
tevreden zijn en gemakkelijker in slaap vallen. Dit is natuurlijk niet altijd op voorhand te plannen, dus mochten
jullie wat later zijn, is dit geen enkel probleem (laat dan gerust iets weten op het volgende nummer: 0472 94
33 00). Tijdens de shoot kan je je kindje ook gerust voeden. Bij flesvoeding kan ervoor gezorgd worden dat de
melk opgewarmd wordt. Er is ook een verzorgingskussen aanwezig in de studio. Om jullie baby het zo comfortabel
mogelijk te maken, wordt de studio opgewarmd tot 25°C of meer. Er wordt ook een extra warmtebron gebruikt,
zoals een straalkacheltje op de plaats waar jullie baby komt te liggen. Door het laten afspelen van
baarmoedergeluiden kunnen de baby’s helemaal tot rust komen.
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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 foto’s nagekeken op kleur en contrast en verder bewerkt. Zo worden onnatuurlijke
oneffenheden op de huid van de baby (zoals roodheden, puistjes, pluisjes…) zoveel mogelijk weggewerkt.
De 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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