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“You don’t take a photograph, you make it.” 
                                Ansel Adams

Studio S
Hvorfor bruke fotograf?
Fotografering handler ikke bare om å trykke på knappen. Det handler 
om evnen til å se ting andre ikke legger merke til. Det handler om å 
skape trygghet og på den måten få frem det beste i folk. Det handler 
om lyssetting, utsnitt og erfaring. Det handler om å finne frem barnet i seg 
og oppleve verden på nytt med et åpent sinn og en konstant nysgjerrighet. 
Kall meg gjerne en visuell skattejeger. Jeg kan ikke tenke meg et bedre yrke! 

Hvorfor Studio S?
Studio S er et fotostudio for både privat- og bedriftsmarkedet som eies og drives av meg, 
Silje Holter. Etter mange år på farten fant jeg tilbake til hjembyen min Kongsberg og startet 
Studio S i 2009. Jeg har mer enn 20 års erfaring fra bransjen, og har bl.a drevet et stort 
fotostudio i Oslo, vært lærer innen foto og digitale medier og jobbet flere år som grafisk designer.

Utdannelsen min har jeg fra London v/ University of Westminster med en BA Honours i 
Photography & Digital Arts. Jeg har kunder som Svensk Film, Sony Norge, Dagbladet, TV3 
og Hjemmet Mortensen på reportoaret, og har hatt flere utstillinger både alene og sammen 
med andre. Med dette som bakgrunn kan Studio S tilby spennende, allsidig fotografering 
(og grafisk formgivning) til et hvert formål. Kom gjerne innom og ta en prat :-)

I min verden har et hvert menneske og en hver gjenstand noe vakkert ved seg. Jeg ser det som min 
oppgave å formidle det jeg ser på en best mulig måte. Eller som min datter så fint sa det når hun pluk-
ket opp en bit grus fra gårdsplassen; “se mamma, så fint det glitrer av denne grå steinen”.

“You don’t take a photograph, you make it.” Ansel Adams

Studio S får frem det vakreste i det vakre, 
og gir dagens små øyeblikk en historie i morgen.

Velkommen til en inspirerende opplevelse :-)

Velkommen



Din trygghet &

fotografens rettigheter

Studio S tar automatisk vare på bildene dine i ett år etter fotograferingen. 
Ønsker du at jeg skal ta vare på dem lenger kan du bestille ‘Fil hotell’. Se ‘Fotografering’.

Alle bilder tatt i Studio S er fotografens eiendom og kan bli brukt til egen markedsføring 
som web, sosiale medier, brosjyrer, flyere etc. Gi beskjed hvis dette ikke er ønskelig. 
Kjøper du digitale filer har du har fri bruksrett på bildene og kan produsere dem hvor du 
vil, men ingen bilder kan benyttes til komersielt bruk uten samtykke fra Studio S. 

OBS! Om du publiserer bildene på Facebook eller andre sosiale medier, 
skal de alltid krediteres med: ‘Foto: Silje Holter, Studio S - Kongsberg.’

Innholdet og prisene i denne brosjyren kan endres uten forvarsel. Pris gitt v/booking er gjeldene.

Studio S
1. Fotografering & visning

Bildene taes digitalt og vises på storskjem i Studio S sin eget visningsrom en ukes tid etter 
fotograferingen. Dette er inkludert i prisen. I løpet av visningstimen hjelper jeg deg igang med 
å velge ut bilder og vi ser på hvilke muligheter du har for bestilling og produksjon av bildene.

 

2. Eget onlinegalleri 

Etter visningstimen vil du få tilgang til bildene på nett i 1 uke med et personlig passord. 
Bildene kan selvfølgelig legges ut igjen senere også, men det skal lønne seg å være rask 
og jeg tilbyr derfor 20% på digitale filer og alt av produkter som bestilles fra Studio S 
sin egen profflab i denne uken. 

PS.Kjøper du bildene digitalt blir du VIP-kunde og får 20% på produkter i ett helt år! 

3. Bestilling - hva skal jeg velge?

Digitale filer - maksimal frihet og trygghet til deg som kunde

Kjøper du digitale bilder blir du VIP-kunde hos Studio S. Du kan printe opp nye forstørrelser 
og lage nye produkter akkurat når det passer deg enten her hos meg eller hos andre 
leverandører.  Det å kjøpe digitale bilder vil alltid være en god investering! 
Du vil til enhver tid ha tilgang på bildene. Det gir deg både maksimal frihet og trygghet.

Studio S profflab - for deg som ønsker kvalitetsikring fra start til slutt

Enhver fotograf kjenner sine bilder best og har god erfaring med å gi dem det ultimate 
utsnittet og finne det rette produktet for å gi deg et sluttresultat du vil være stolt av å vise 
frem. Det er nettopp derfor det er viktig for Studio S å ha sin egen profflab. Hvis du ønsker 
kvalitetsikring og eksklusive produkter med Studio S signatur kan du kjøpe alt fra kvalitetsprint 
og design takkekort til profesjonelle lerret, praktfulle fotobøker & ferdig innrammede bilder 
gjennom Studio S. Mange velger å kjøpe digitale filer og i tillegg bestille de viktigste bildene på 
flotte kvalitetsprodukter fra Studio S sin egen profflab. VIP-kunde rabatten som varer i ett helt 
år gir deg en unik mulighet til å gjøre alt på ett sted -  til en ekstra god pris.

Prosessen - verdt å vite



A’la carte        
Fotografering av én person (1 time - studio)        1400,-
Inkl. ca 2 timer med redigering/ferdigstilling av bildene, 1 visningstime 
& visningsalbum på nett i 7 dager. 

Søsken/ familie på inntil 4 person (1 time - studio)       1600,-
Inkl. ca 2 timer med redigering/ferdigstilling av bildene, 1 visningstime 
& visningsalbum på nett i 7 dager. 

Nyfødt (2 timer - studio)            1800,-
Inkl. ca 2 timer med redigering/ferdigstilling av bilderne, 1 visningstime 
& visningsalbum på nett i 7 dager. 

Gruppe/ storfamilie på over 4 pers. (1 time - studio)                2400,-
Inkl. ca 3 timer med redigering/ferdigstilling av bilderne, 1 visningstime 
& visningsalbum på nett i 7 dager. (Grupper på over 10 pers. fotograferes ute.)

Studio S ART (30min - studio, redigering & ferdig ART bilde m/ ramme)            7500,- 
                                                                                                       
Inkl. 30 min. fotografering i studio, 3 timer redigering/ ferdigstilling av bildet, visningsalbum 
på nett i 7 dager & 1x 50x50cm laminert bilde ferdig montert m/ kvalitetsramme.
For mer info, se neste side.

Tillegg helg (lørdag/ søndag)             500,-

Tillegg kjøring over 30 km (pr.time)           500,-

Tillegg for foto på location - et avtalt sted utenfor studio          1000,-

Fil hotell (lagring av alle bildene fra visningen i ett ekstra år.)                     500,-

Studio SFotografering



Studio S
Det skal lønne seg å være rask
Det skal lønne seg å være rask og jeg tilbyr derfor ekstra gunstige digitale pakker den første 
uken etter visning. Jeg tilbyr også 20% på alt av produkter som bestilles fra Studio S sin egen 
profflab denne uken.  

Alle bestillinger som gjøres på et senere tidspunkt har ordinær pris. 
PS. Kjøper du bildene digitalt blir du VIP-kunde og får 20% på produkter i ett helt år!
Dette fordi jeg som fotograf synes det er stas å kunne garantere deg et 
proft sluttresultat og selvfølgelig fordi jeg synes det er gøy å produsere bildene dine ;-) 

Bestilling

20%
Kjøp bildene digitalt og 
få 20% på produkter

i ett helt år!

VIP
Kunde



Alltid en god investering!
Digitale bilder - maksimal frihet og 100% trygghet til deg som kunde.

Digitale bilder er alltid en god investering! Du har da til en hver tid full kontroll på hvor 
disse viktige minnene befinner seg, og du slipper å bekymre deg for hvor lenge fotografen 
tar vare på bildene eller hva som skjer med bildene hvis fotografen plutselig slutter, flytter 
eller selger arkivet sitt. Jeg møter mange kunder som erger seg over nettopp dette - at 
babybildene til eldstemann eller bryllupsbildene deres er på ‘ville veier’. Jeg anbefaler 
derfor alle å kjøpe digitale bilder, men jeg anbefaler samtidig alle å ‘få bildene opp på 
veggen’ i form av flotte kvalitetsprodukter. Ingen får glede av å ha gode minner i en skuff! 

Velkommen som VIP-kunde!
Når du kjøper digitale bilder kan printe opp nye forstørrelser og lage nye produkter ak-
kurat når det passer deg enten her hos meg eller hos andre leverandører. Fordelen med 
å bestille produkter direkte fra Studio S er at jeg som fotograf har faglig kunnskap og et 
visuelt blikk for detaljer. Jeg kjenner bildene dine godt og kan få frem det beste i dem 
med tanke på redigering, utsnitt, fargevalg osv. Jeg vil alltid gi ‘det lille ekstra’ for å garan-
tere at du sitter igjen med et perfekt sluttresultat du vil være stolt av å vise frem. 
I tillegg gir jeg deg gjerne råd underveis om hvilke type produkter jeg tror vil passe best 
hjemme hos nettopp deg. I tillegg blir du VIP-kunde hos Studio S når du kjøper digitale 
filer - noe som gir deg gode fordeler i ett helt år f.o.m den dagen du kjøper bildene.

Som VIP-kunde får du 20% på alt av produkter du bestiller fra Studio S sin egen 
profflab i ett helt år! (Gjelder bildene du har kjøpt digitalt.) 

100%
trygghet
Digitale bilder er alltid 

en god investering!

Studio S
Priser       

En digital fil er det samme som ett bilde. Bildene selges inkludert en enkel retusjering. 
Er det snakk om mye retusjering (digital manipulering) koster det kr.250,- pr. bilde. 

OBS! Om du publiserer bildene på Facebook eller andre sosiale medier, 
skal bildene alltid krediteres med: ‘Foto: Silje Holter, Studio S - Kongsberg’

Antall    Stykkpris           Totalpris  
  
   1          1500,-         1500,-
   2          1300,-          2600,-
   3            1100,-          3300,-
   4              950,-          3800,-
   5              750,-          3750,-

  10              490,-          4900,-
  20              310,-          6200,-
  30              250,-          7500,-
  50              198,-        9.900,-

  
  Alle (60-120 stk.)              13.800,-

Digitale filer



Pakke 4     

50 stk valgfrie digitale filer i høyoppløslig jpg format til fritt bruk.
Du velger selv de 50 bildene du vil ha. Filene leveres både i farge og bw/con/lesscol. 
OBS! Collager, ART bilder og posterforslag kan ikke kjøpes digitalt.

Hvis du ønsker å bestille flere enn de avtalte 50 bildene, kan du kjøpe flere for kr.158,- pr.stk. 
De ekstra bildene må da bestilles iløpet av uken bildene deres er tilgjengelig på onlinegalleriet. 

kr.7.900,- (verdi kr.9.900,-)

Pakke 5- for den superraske!

Alle bildene fra visningen -  betales på selve visningsdagen.
Alle digitale filer (60 - 120 stk) i høyoppløslig jpg format til fritt bruk.
Filene leveres hovedsaklig i farge, men alle eksemplene på bw & con følger med.
OBS! Collager, ART bilder og posterforslag kan ikke kjøpes digitalt.

kr.6.900,- (verdi kr.13.800,-)

Pakke 1      

10 stk valgfrie digitale filer i høyoppløslig jpg format til fritt bruk.
Du velger selv de 10 bildene du vil ha. Filene leveres både i farge og bw/con/lesscol. 
OBS! Collager, ART bilder og posterforslag kan ikke kjøpes digitalt.

Hvis du ønsker å bestille flere enn de avtalte 10 bildene, kan du kjøpe flere for kr.390,- pr.stk. 
De ekstra bildene må da bestilles iløpet av uken bildene deres er tilgjengelig på onlinegalleriet. 

kr.3.900,- (verdi kr.4900,-)

Pakke 2
      
20 stk valgfrie digitale filer i høyoppløslig jpg format til fritt bruk.
Du velger selv de 20 bildene du vil ha. Filene leveres både i farge og bw/con/lesscol. 
OBS! Collager, ART bilder og posterforslag kan ikke kjøpes digitalt.

Hvis du ønsker å bestille flere enn de avtalte 20 bildene, kan du kjøpe flere for kr.245,- pr.stk. 
De ekstra bildene må da bestilles iløpet av uken bildene deres er tilgjengelig på onlinegalleriet. 

kr.4.900,- (verdi kr.6200,-)

Pakke 3      

30 stk valgfrie digitale filer i høyoppløslig jpg format til fritt bruk.
Du velger selv de 30 bildene du vil ha. Filene leveres både i farge og bw/con/lesscol. 
OBS! Collager, ART bilder og posterforslag kan ikke kjøpes digitalt.

Hvis du ønsker å bestille flere enn de avtalte 30 bildene, kan du kjøpe flere for kr.197,- pr.stk. 
De ekstra bildene må da bestilles iløpet av uken bildene deres er tilgjengelig på onlinegalleriet. 

kr.5.900,- (verdi kr.7500,-)

v

For å benytte seg av disse pakketilbudene, må bildene bestilles senest en uke etter 
visning. (Med unntak av pakke 5 som må betales samme dag den bestilles.) 

Alle bestillinger som gjøres på et senere tidspunkt har ordinær pris.

Bildene selges inkludert en enkel retusjering. Er det snakk om mye 
retusjering (digital manipulering) koster det kr.250,- pr. bilde. 

OBS! Om du publiserer bildene på Facebook eller andre sosiale medier, 
skal bildene alltid krediteres med: ‘Foto: Silje Holter, Studio S - Kongsberg’

Studio SDigitale pakker20%
Bestill senest en uke 

etter visning og få 20% 
på digitale filer.

50%
Bestill alle bildene fra 

visningen på visningsdagen 
og få hele 50%!



Kvalitetsikring fra start til slutt
Studio S har selvfølgelig sin egen profflab, så hvis du ønsker kvalitetsikring og eksklusive produkter med Studio 
S signatur kan du kjøpe alt fra kvalitetsprint og design takkekort til profesjonelle lerret, praktfulle fotobøker & 
ferdig innrammede bilder gjennom Studio S. Det skal lønne seg å være rask, derfor får du 20% på alt av 
produkter som bestilles senest 1 uke etter visning. Alle bestillinger som gjøres på et senere tidspunkt har 
ordinær pris. PS. Kjøper du bildene digitalt blir du VIP-kunde og får 20% på disse produktene i ett helt år! 

FORSTØRRELSER

Størrelser (mål i cm) Print Laminert PVC Lerret Aluminium Touch single Ferdig m/
ramme

10x12/12x12/10x15 150,- - - - - - -
13x18/14x18 300,- 550,- - - - - 1400,-
20x20/20x25 500,- 850,- 1200,- 1500,- - 1200,- 1900,-
24x30/24x24 650,- 950,- 1500,- 1900,- - - 2300,-
30x40/30x30 990,- 1200,- 1900,- 2700,- 2700,- 2300,- 2900,-
40x50/40x40 1650,- 2300,- 2900,- 4500,- 3700,- 3900,- 4700,-
50x75/50x50 1900,- - 3900,- 4900,- 4300,- 4700,- 5500,-
60x80/60x60 2300,- - 4500,- 5400,- 4900,- - 6700,-
70x100/70x70/ (70x40 Touch) 2850,- - 5500,- 6900,- 5900,- 5200,- 7100,-

COLLAGER

Størrelser (mål i cm) Print Laminert PVC Lerret Aluminium Touch single Ferdig m/ 
ramme

30x30 - 2500,- 2800,- 3500,- - 2900,- 3850,-
40x40 - 2800,- 3200,- 3900,- - 4300,- 4900,-
50x50 - 3100,- 3500,- 5300,- - 5600,- 5900,-
60x60 - - 3900,- 5900,- - - 6900,-
80x80 - - 5200,- 7100,- - - 7300,-

UBEHANDLEDE PAPIRKOPIER (PRINT)
Bildene printes på profesjonelt, semimatt proff papir. Trenger ramme m/glass for å bli et fullstendig produkt.

LAMINERTE BILDER
Bildene blir ved hjelp av en varmepresse påført en PVC-hinne, og deretter montert på stiv kartong.  Bildene trenger ikke glass, og kan tørkes av med en lett fuktig klut. 
Matt overflate.Trenger ramme for å bli et fullstendig produkt.

PVC
Bildene blir laminert og montert på en 5 mm PVC plate. PVC platene har sorte eller hvite kanter. Alle platene leveres med ferdig monterte lister på baksiden, sånn at 
bildet blir stående litt ut fra veggen. Veldig tøft og moderne uttrykk! Ønsker dere større bilde enn 70x100? Platene egner seg godt til storformat - spør om pris 
og mulige størrelser. Tips: Bestill flere plater i forskjellige størrelser og lag din egen collage. 

LERRET
Den sterkeste og mest eksklusive overflaten. Her blir bildene påført en PVC-hinne og deretter presset ned i en lerretsduk. Strukturen vises tydelig på overflaten, 
og gir dermed bildene en egen karakter. Lerretet spennes opp på en 4,5cm bred blindramme og leveres klare til å henges rett på vegg. 

ALUMINIUMSPLATER - MED DIREKTE PRINT
Bilder som printes rett på aluminium gir et skikkelig røft uttrykk med en fin, matt finish. Den delen av bildet som er hvitt blir“gjennomsiktig” slik at sølvfargen fra 
aluminiumet skinner gjennom. Leveres med ferdig oppheng til vegg.

RAMMER
Studio S har et stort utvalg av kvalitetsrammer. Kom innom og ta en kikk, eller spør meg om råd og veiledning. Alle rammene kan skaffes i de fleste størrelser og mål. 
Prisene er inkludert bilde og valgfri rammelist. Husk å si ifra om dere ønsker ubehandlet papirkopi (m/glass) eller laminert bilde (uten glass).OBS! Hvis det er viktig for 
deg å få tak i den samme rammen til en senere anledning, kjøp en ekstra med en gang. Leverandørene kan plutselig gå tom for listen eller slutte å produsere den.

Studio SProduksjon

TOUCH RAMMER 
(Duo & Trippel - med tapet bakgrunn)

Størrelser (mål i cm) Type Touch ramme Ferdig produkt

20x20cm x1 (Totalt 40x40cm) Touch Duo 1 - bilde & bakgrunn 2500,-
30x30cm x1 (Totalt 51x51cm) Touch Duo 1 - bilde & bakgrunn 3500,-
20x60cm x1 (Totalt 40x78cm) Touch Duo 1 - bilde & bakgrunn 3900,-
20x20cm x3 (Totalt 40x78cm) Touch Trippel - bilde & bakgrunn 4300,-
30x30cm x3 (Totalt 51x110cm) TouchTrippel - bilde & bakgrunn 4900,-

TAKKEKORT/ JULEKORT

Antall Klassisk Design 

10 - 25 stk 45,- (pr.stk) 55,- (pr.stk)
26 - 100 stk 39,- (pr.stk) 49,- (pr.stk)
101 - 200 stk 35,- (pr.stk) 45,- (pr.stk)
200 stk + 29,- (pr.stk) 39,- (pr.stk)
Tillegg for tekst printet på kortet                     7,- (pr stk)  (kunn hvite) inkl. tekst uansett antall

 EKSKLUSIVE FOTOBØKER

Størrelser inkludert bilder Type Laminert

15x15cm - 10 sider (20 - 30 bilder) Eksklusiv fotobok 4500,-
15x15cm - 20 sider (40 - 50 bilder) Eksklusiv fotobok 6900,-
20x20cm - 10 sider (20 - 30 bilder) Eksklusiv fotobok 5900,-
20x20cm - 20 sider (40 - 50 bilder) Eksklusiv fotobok 8200,-
30x30cm - 20 sider (50 - 70 bilder) Delux fotobok 12.000,-

COLLAGE
Collage betyr flere bilder satt sammen. Perfekt til dere som liker å fortelle en historie. Jeg tilbyr flere ulike maler og kan tilby mange forskjellige sammensetninger. 
Malene er i utgangspunktet firkantet, men her kan jeg også skreddersy dem etter hva dere måtte ønske. 

TOUCH RAMMER
Touch rammer er laminerte bilder montert på resirkulerte sponplater. Platene er vakre og moderne, og leveres med sort eller hvit list rundt kanten. Touch rammene 
kan også velges montert på en seperat bakplate med tapet. Med dette menes det at selve bildet står ut fra en bakgrunnsplate. Flere bakgrunner å velge blant. Leveres 
med oppheng, klare til å henges rett på vegg. Disse er populære!

TAKKEKORT/ JULEKORT
Takkekort og julekort lages i 15x15 cm. Vanlige takkekort leveres ferdig montert i mappe m/ konvolutt. Velg ett enkeltbilde, eller flere bilder satt sammen i en collage. 
Samme pris. Designkortene printes direkte på kortene. Passer m/ 2-4 bilder. Du bestemmer tekst. Minimum bestilling: 20 stk.

EKSKLUSIVE FOTOBØKER:
Ekskusive fotobøker er et delikat og moderne produkt og egner seg for dere som ønsker å sitte igjen med et ekstra spesielt minne fra fotograferingen. Fotobøkene 
egner seg veldig godt til fotoserier. Dere velger selv hvilke bilder dere skal ha med og kan selvfølgelig velge om dere vil ha dem bildene i farge, sorthvit eller lesscol.
 Jeg lager forslag og boken sendes først til trykk når du har godkjent designet. I Delux boken, kan du komme med innspill til tekst og jeg setter sammen flere collager.

20%
Bestill senest en uke 

etter visning og få 20% 
på alle produkter.



Studio S
Ditt helt personlige kunstverk
Har du lyst på noe helt unikt og 100% personlig? Bestill ditt eget ART bilde! 
Studio S har lang erfaring innen digital manipulering og tilbyr å lage helt 
personlige kunstverk av bildene du har tatt her i studio. 

Jeg lager et forslag og vi blir enige om at bildet er som dere ønsker før det 
settes i produksjon. ART bildene kan IKKE kjøpes som digitale filer. Dette fordi 
jeg som fotograf og digital kunstner ønsker å vite at sluttresultatet har den 
kvaliteten og finishen jeg mener at bildet fortjener. Bildene blir signert med 
Studio S sin logo og kan kjøpes på plater eller ferdig med ramme.

PS. Jeg kan også lage ART bilder av et fotografier du har tatt selv ;-)

Pris kr.950,- pr. time + ønsket produkt.

Studio S ART



Booking:
938 85 475
mail@siljeholter.no

Hvordan bestille time?
Booking
Ring, send meg en mail eller kom innom Studio S i kontortiden. 
Du kan også få oversikt over ledige timer på onlinekalenderen. Se: www.siljeholter.no

En fotograf på farten
Siden jeg jobber alene og har vel så mange oppdrag utenfor som i studio, kan jeg dessverre 
ikke holde dørene åpne hele uken. Jeg har derfor satt opp 3 faste dager som dere alltid finner 
meg i studio. Kontortid: man - ons kl.10.00 - 15.00. Jeg er som kjent tilstede mye mer enn dette, 
men da kan det være lurt å sende meg en tekstmelding først for å slippe en bomtur.

Studio eller location?
Hva skal vi velge? 
Hvordan type bilder ønsker du å sitte igjen med? Når du tar bilder i studio med hvit eller mørk 
bakgrunn, blir den eller de som fotograferes satt i fokus, ikke omgivelsene. Fotograferer 
vi på location eller i studio med foto- eller tapetbakgrunn blir både person og omgivelsene 
en del av bildet. Tenk nøye i gjennom hva dere liker best.

I studio - hvit bakgrunn
Mange ønsker hvit bakgrunn, derfor er det standard hos Studio S. Hvit bakgrunn gir et godt 
utgangspunkt for videreutvikling av bildene, som å lage collager, legge til tekst, tegninger, grafiske 
elementer etc. Hvit bakgrunn fungerer ekstra bra til barn- og familiefotografering. Jeg kjører en 
enkel lyssettingen som gir rom for lek og bevegelse i studio slik at impulsivitet og personlighet 
kommer i fokus. 

I studio -  moderne foto- eller tapetbakgrunn 
Flere og flere velger dette alternativet, og det skjønner jeg godt :-) Med disse flotte bakgrunnene 
og gulvene kan jeg skape det miljøet du ønsker i studio. Velg alt fra vintage tapetbakgrunner og 
diffuse landskap til røffe betong- og grafittivegger.  Veldig virkningsfullt og stemningskapende! 

I studio -  klassisk mørk bakgrunn
Det er også mulig å velge en mer klassisk mørk bakgrunn. (Grå eller sort.) Dette er ekstra fint 
til gravidfoto, akt eller portretter hvor kreativ lyssettingen står i sentrum for å tilføre dybde og 
spesiell stemning til motivet.

På location- et avtalt sted eller i naturens egne kulisser
Ønsker du å ta bilder i en mer naturlig setting? Jeg møter dere gjerne der dere holder festen 
eller et sted dere er glad i som passer godt til bryllupsfotografering. Jeg bruker naturlig lys så 
langt det lar seg gjøre, men har alltid med lysutstyr hvis vi skulle trenge det. 

Populært!
Flotte, moderne

bakgrunner
og gulv.



Tips før fotograferingen

Små barn? - book time på formiddagen
For små barn er det best å sette opp en time på formiddagen, 
evt. rett etter sovetid, sånn at de er opplagte når vi starter. 

Stil & klær - tenk tidløshet
Før timen er det også viktig å tenke i gjennom hvordan stil du ønsker på 
bildene, både i forhold til klesvalg og farger. Unngå dominerende mønster 
og logoer - tenk tidløshet.

Når dere er mange er det viktig at klærne i tillegg harmonerer med hverandre. 
Dette gjør at bildet blir behagelig å se på. Dere kommer i fokus, ikke klærne. 

Jeg anbefaler maks to skift, både fordi de små blir lei samtidig som det er en 
fordel for både barn & voksne å ikke ha for mange forskjellige klesstiler hvis 
du ønsker å lage en serie eller collage av bildene i ettertid.. 

Rekvisitter - vær kreativ!
Jeg har selvfølgelig endel rekvisitter tilgjengelig, men husk at disse vil dukke opp i 
mange av bildene mine.Ta derfor gjerne med egne rekvisitter som kosedyr, leker 
eller noe å sitte på/ i til barna. De minste er dessuten veldig søte i en fin lue.

Er du ungdom eller voksen kan du gjerne ta med noe som understreker din 
personlighet/ hva du liker å holde på med, som en fotball, gitar, kokebok etc. 
Er dere mange? Ta gjerne med en ting hver.

Jo mer kreative du klarer å være jo mer personlig bilder vil du sitte igjen med :-)

For flere tips og mer inspirasjon se: www.siljeholter.no

Stemning
Studio S møter deg med 
varm kaffe på kanna og 

behagelig musikk i lokalet.

Velkommen!



Studio S Kirkegata 12, 3616 Kongsberg Telefon 938 85 475 E-post mail@siljeholter.no  Web http://www.siljeholter.no

   Man - ons    kl.10.00 - 15.00 
   Tors - lør   etter avtale

        
                PS. Jeg setter opp timer etter kl.15.00 på tirsdager.

  Velkommen til en inspirerende opplevelse :-)


