
CHECKLIST
Met informatie over kleding make-up en meer!

COMFORTABEL

PRINTS

Wat leuk dat je mijn checklist hebt
gedownload! Als je een fotoshoot gaat doen wil
je er natuurlijk leuk opstaan. Het succes van
een mooie foto hangt niet alleen af van een
stralende lach. Hieronder vind je een aantal
tips!

Eigenlijk kan ik je geen beter kledingadvies
geven dan dit! Als jij iets draagt waar je je niet
zo prettig in voelt, dan zul je dit terug gaan
zien op de foto. Ik zou het zonde vinden als je
de foto's terug ziet en herinnerd wordt aan het
moment dat je je zo ongemakkelijk voelde!

Het is enorm afhankelijk van de mode op het
moment van de fotoshoot. Ik moet toegeven dat
prints soms hartstikke leuk zijn! Alleen als
fotograaf heb ik er mijn bedenkingen over. Vooral
als iedereen een grafische print draagt. Je krijgt
dan foto's die rommilg kunnen zijn. Beperk
grafische printjes en grote logo’s op
kledingstukken en ga voor een neutrale look.
Kleine subtiele pintjes kunnen natuurlijk altijd!

WAT LEUK



OMGEVING

MAKE-UP

KIDS

Doen jullie de fotoshoot op het strand, in het
bos of tussen de bloeiende tulpen? Bedenk dan
welke kleuren hier het beste bij passen! Het
kan mooi zijn om een contrasterende kleur te
kiezen tegen het groen van het bos. Kleuren als
okergeel, bordeauxrood of kobaltblauw kunnen 
dan een heel mooi effect geven! Op het strand
zullen pastelkleuren zoals lichtblauw,
lichtgroen of lichtbruin goed combineren.

Een beetje make-up bij een fotoshoot is altijd
mooi. Zelfs als je normaal gesproken geen make-
up draagt, is het toch mooi om dit minimaal te
gebruiken. Hierdoor laat je namelijk je gezicht
net iets meer spreken. De oogmake-up mag je best
wel iets extra aanzetten en met een beetje
foundation en blush geef je je gezicht net iets
extra’s.

Neem voor de kinderen een extra setje kleding
mee. Mocht de kleding tijdens de shoot vies
worden, dan heb je altijd nog iets anders om
aan te trekken.



SIERADEN

LAATSTE TIP!

Hou je van sieraden houdt, dan is het leuk om
deze tijdens de fotoshoot ook te dragen. Een
mooie ketting of een subtiele armband is altijd
goed! 

Zoek een fotograaf met wie je een klik hebt! Dit
is zo ontzettend belangrijk. Mocht het zo zijn dat
je geen klik hebt dan kan dit invloed hebben op
hoe je uiteindelijk terug kijkt naar de foto's! 

Heb jij vragen of wil je mij beter leren kennen?
Je mag mij altijd een berichtje sturen!
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