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PORTRÄTT & LIFESTYLE FOTOGRAFERING

Livet har så många vackra skeden. 
Det är så lätt att fokusera på några få, och glömma resten. Men ofta är dom 
gångerna jag får höra från kunder att dom är så glada för att dom tog bilder där 
och då, fast det kanske inte är då man gör det traditionellt. Att dom ofta tittar 
på korten och minns hur härligt dom hade det. Hur stolta barnen är när dom 
tittar på bilderna, och hur roligt dom hade under fotograferingen! Och det är 
verkligen något som jag vill ska ingå i alla fotograferingar - ett härligt minne!

Spara inte fotograferingstillfällena till några få stunder i livet, utan strössla 
med dom här och där! Ni kommer vara så glada över det i framtiden - jag 
lovar!!



LITE OLIKA VARIANTER
Studio
För varje fotografering avsätter jag 1,5 timme. Om vi fotograferar effektivt 
hela den tiden, eller hur det blir får vi se. Det är helt upp till den som ska pose-
ra. Beroende på ålder, och dagshumör, kan vi vara olika sugna helt enkelt..
Vi kan antingen fotografera mot vit bakgrund eller tapetbakgrund

Utomhus
Vi bestämmer tillsammans en plats och en tid, och så kör vi. Jag försöker alltid 
använda mig av årstidens attribut, i kombination med platsen så klart. Det blir 
alltid lite mer tid och alltid lite mer bilder i en sån här session i jämförelse med 
i studio.

Styled Session
Då och då får jag ett infall och sätter ihop en s.k. Styled Session. Det kan vara 
utifrån ett speciellt tema eller exempelvis möbel. Dessa tillfällen är unika, och 
vi försöker tillsammans att skapa en miljö som blir en blandning av studio och 
utomhus. Jag brukar blogga och annonsera på Facebook när något sånt här är 
på gång. Är det något särskilt tema du själv är sugen på, så hör av dig så kan vi 
kanske lösa det ihop?



PRISER
Studio
1 person  1695 kr
2-3 personer  1995 kr
4-5 personer  2395 kr

Utomhus
1 person  1995 kr
2-3 personer  2295 kr
4-5 personer  2695 kr

Styled Session
Varierar från gång till gång beroende på rekvisitan 

I samtliga priser ingår allt förberedelsearbete och en skiva med 20 stycken 
valfria högupplösta bilder. 
Efter fotograferingen gör jag en grundredigering av alla bilder som ni sedan får 
se, och utifrån dessa välja vilka bilder ni vill ha.
Förstoringar, canvastryck, album, coffetableböcker och/eller fler bilder på ski-
van, går givetvis att köpa till.  
 
Dessa priser gäller under vardagar. Helgdagar tillkommer 20%



F OTO G R A F  E M I L I A


