
Ni kontaktar mig och vi kommer överens om en dag och tid för fotografering. Skulle det vara dåligt väder på något sätt den 
tid ni bokat, byter vi tid till en mer passande. Avbokningar sker senast 12 timmar före fotografering, med möjlighet att boka 
nytt datum direkt (t.ex. vid sjukdom).

Ni ger egna platsförslag eller låter mig välja. Jag försöker att välja unika platser och varierar så mycket som möjligt mellan 
olika kunder. Ni får gärna nämna några faktorer som ni gärna ser i era bilder, till exempel skog, vatten och gamla lador.

Innan fotograferingen väljer ni ut klädesplagg som skapar en röd tråd (om ni är flera personer). Det blir inte bra om en

person har en ceriserosa tröja och en annan har en svart-vit randig klänning. Försök att välja så naturnära färger som möjligt, 
alternativt färger i pastell. Om en person har svarta kläder bör alla ha i samma nyans. Välj gärna kläder efter årstid, på hösten 
kan ni exempelvis ha tjocktröjor, mössor och halsdukar, på sommaren kan ni ha klänning, shorts och t-shirt.

För gravidfotograferingar rekommenderar jag klänning, helst långklänning, oavsett årstid - för vackra och enastående bilder. 
Alternativt mysiga tjocktröjor (och så vidare) under hösten och vintern.

Jag tar med mig rekvisita som kan komma att användas, mestadels filtar och renskinn. Vid barnfotograferingar tar jag med 
ett par olika lådor, väskor, nallebjörnar och så vidare. Innan fotograferingen gör jag en så kallad mood-board där jag väljer ut 
de tillbehör jag tror passar bäst för er. Vill ni ta egen rekvisita får ni självklart göra det.

För dig som är gravid rekommenderar jag att du lägger extra tid och energi på val av kläder, smink, hår och smycken - för en 
gravidfotografering gör man inte så ofta och det är ett tillfälle som man verkligen vill föreviga. För er finns det också möjlig-
het att göra klädombyten, så välj gärna ut två till tre plagg som vi kan växla mellan.

Vid fotograferingen, se till att eventuella barn har ätit och är nöjda - då är barnen glada och spralliga! Jag har med mig

 godis eller frukt till fotograferingen för ”nödsituationer”. Av dig/er som förälder behöver jag engagemang, positivitet och lek-
fullhet. För att jag ska kunna fånga rätt känsla i bilderna krävs det att ni leker med era barn, får dem att skratta och känna sig 
trygga och framför allt förbereda dem väl inför vad som komma skall. Ta gärna med leksaker eller annat som barnen tycker 
om för att göra fotograferingen bättre och roligare (Babblarna funkar för det mesta…). Jag ber er sällan att titta in i kameran, 
och framför allt inte i början av en fotografering, utan jag kommer be er att prata, leka och skratta med varandra för de mest 
spontana blickarna, poserna och uttrycken.

Vid en gravidfotografering kommer du endera själv, eller med pappan till barnen och eventuella barn - det är helt upp till dig. 
Jag instruerar vid fotograferingstillfället och får dig att slappna av framför kameran. Har du barn gäller samma beskrivning 
som ovan.

Så går en fotografering till



Efter fotograferingen väljer ni själva om ni ger mig tillåtelse att publicera bilder på olika sociala medier, muntligt eller

skriftligt. Inom två veckor (om inget annat anges) levererar jag redigerade högupplösta bilder till ett webbalbum som ni 
kan ha själva eller dela med familj och vänner. Albumet finns kvar i cirka två veckor. Bilderna laddas ner direkt från albumet, 
för att kunna göra det får ni en personlig kod av mig. Ni kommer att kunna välja om ni vill ha låg- eller högupplösta bilder 
(förstnämnda används för publicering på webb och sistnämnda för till exempel framkallning eller tavlor). Ni kan också ladda 
ner enstaka bilder. När jag skickar länk till webbalbumet får ni också en faktura i pdf-format, om vi inte kommit överens om 
annat. Betalningsvillkor är 14 arbetsdagar, därefter tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor.

För er är det fritt att publicera bilderna på webb och sociala medier, men mitt namn måste finnas med på något sätt (nämn 
mitt namn eller tagga mig i bilden). Ni hittar mina namn och länkar till sociala medier nedan. Bilderna får inte användas till 
egen försäljning, kommersiellt bruk eller egen marknadsföring.

Har ni frågor och funderingar, kontakta mig via något av följande:

Mail:
hannelebang@outlook.com (för snabbt svar)
info@fotografhannelebang.se

Telefon:
072-502 23 76

Facebook: 
https://www.facebook.com/fotografhannelebang/
Eller min personliga Facebook: https://www.facebook.com/hannele.bm

Instagram: 
https://www.instagram.com/hannelebang/

Eller via kontaktformuläret på hemsidan: www.fotografhannelevbang.se

Vi ses vid fotograferingen!


