Kinderfeestje - Fotomodelvoor1dag

Je bent mooi zoals je bent!

Dit is het ultieme kinderfeestje voor meiden vanaf 7 jaar. Je krijgt een professionele
fotostudio in je woonkamer. Een breed wit scherm wordt klaargezet en 2 grote studiolampen, het ziet er echt profesioneel uit.
Nodig maximaal 7 vriendinnen uit, zorg voor lekkere muziek en wat lekkers. Vraag je
ouders om de woonkamer vrij te maken en het feest kan beginnen want de fotograaf komt naar jou toe!
Ik werk met een vaste prijs per kind voor een circa 3 uur durend kinderfeestje.
In deze brochure vind je meer informatie over Kinderfeestje - Fotomodelvoor1dag.

Als fotograaf leg ik de
personen zo vast zoals
ze zijn. Iedereen is mooi
zoals ze zijn. Je hoeft je
niet anders voor te doen
dan je bent.
Dat zie je terug in mijn reportages
terug. Er wordt niet enorm veel gearrangeerd. Het komt
zoals het komt..
En daar zitten zeker pareltjes tussen waar ik en jij helemaal blij van wordt

De andere brochure over Kinderfoto- & Gezinsfotografie is te downloaden via mijn
website

Contactgegevens

Kinderfeestje

Maureen de Jonge

Kinderfotografie

Gezinsfotografie

Aarlanderveenstraat 45
2729 AX Zoetermeer
Tel: 06-33082777
Mail: info@acubens.nl
Website: www.acubens.nl

Kinderfeestje
De kinderen mogen zich vooraf met
make-up opmaken en hun haar doen.

Om iedereen leuk en goed op de foto te zetten is er een maximum van
8 kinderen in totaal. Dat betekent dat naast de jarige nog 7 extra kinderen
uitgenodigd kunnen worden en de minimum leeftijd is 7 jaar.

Alle kinderen worden op de foto gezet,
alleen en uiteraard ook met de jarige.

Benodigde ruimte

Accesoires worden gebruikt en we
eindigen met een groepsfoto.
Tussendoor gaan we in de pauze
een fotolijstje te versieren

per kind
€ 16,50
Wat krijg je voor deze prijs
-

mijn foto- en nabewerkingstijd
creativiteit tijdens het kinderfeestje
gebruik van make-up spullen
versierspullen voor fotolijstje
ca. 3 uur durend kinderfeestje
voor jarige DVD met 10 bewerkte foto’s
per kind een fotolijstje
per kind 1 foto formaat 10x15
gebruik accessoires

Voor de opzet van de studio is een ruimte van 4x5 meter nodig. Vaak is de
bank en de salontafel opzij schuiven al voldoende.. Dit dient al vooraf gedaan te zijn zodat de fotograaf gelijk kan starten met de opbouw.

Hoe verloopt het feestje?
Zodra de studio opgezet is (duurt ca 30 minuten) starten we met de make-up. De jarige wordt opgemaakt en je vriendinnen worden geholpen.
Iedereen gaat op de foto, alleen en samen en uiteraard wordt een
groepsfoto gemaakt.
In de pauze krijgen de kinderen de tijd om een fotolijstje te versieren. Ook is
er dan tijd voor wat te drinken en wat lekkers.
Na de pauze worden de accessoires gepakt en kunnen ze zich gaan verkleden in gekke kleding met bijvoorbeeld hoedjes en brillen.

Online webgalerij
Je ontvangt een link naar een online webgalerij waar de foto’s bekeken
kunnen worden en eventueel besteld kunnen worden. voor een afdruk,
canvas of andere fotoproducten.

Boekingsformulier
Na het boeken van een Kinderfeestje ontvang je een boekingsformulier
waar een aantal afspraken worden vastgelegd met daarin onder andere
betalings- en annuleringsvoorwaarden.

Het versierde fotolijstje mogen alle kinderen mee naar huis nemen. In het
fotolijstje staat ook al de link naar de online webgalerij waar de foto’s te
bekijken zijn ca. 5 dagen na het kinderfeestje.
De online galerij is beveiligd met een inlognaam en wachtwoord

Goedkeuring ouders
Aantal foto’s gebruikt Acubens Fotografie voor promotiemateriaal op Facebook en website. Op problemen te voorkomen over portretrecht gebruikt
dient een formulier ondertekent te worden een ouder/voogd van de kinderen die komen op het feestje.

Voorbeelden van
Kinderfeestje
Fotomodelvoor1dag

Heb je vragen of ben je geinteresseerd in een Kinderfeestje - Fotomodelvoor1dag na het lezen van
deze informatie?
Neem dan contact met me op via http://www.acubens.nl/contactformulier-kinderfeestje/ en ik neem
zo spoedig mogelijk contact met je op.
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