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FOTOGRAFERING I BARNEHAGEN

Hurra! På våren og høsten er det tid for barnehagefotografering. Vi kommer
gjerne til barnehagen for å fotografere alle de søte, rare, morsomme, kule og
gøye kidsa.
Alle barn er forskjellige og etter flere års erfaring med
barnehagefotografering har vi lært oss noen triks for å få barna til å smile!
Samtidig som vi ønsker smil og blikk i kamera, leverer vi ofte varierte og lekne
bilder. 

Vi fotograferer alltid utendørs - uansett vær! Paraply og gummistøvler, shorts
og t-skjorte eller Kaptein Sabeltann drakta? Barnehagebilder blir det uansett.
Det koster ingenting å ha oss der for å ta bildene. Vi tar portretter av hvert
enkelt barn, søskenbilder og gruppebilder av hver avdeling.



I FORKANT AV FOTOGRAFERINGEN
Vi vet barnehagen ønsker enkle løsninger, så alt vi trenger fra styrer er å sende
en link til foreldrene. De foresatte melder barnet opp til fotografering. På
denne måten er alt tatt hensyn i henhold til personvern. Vi fotograferer kun
barna som er meldt på til fotografering, det er uansett ingen kjøpsplikt i
etterkant.
Barnehagen vil motta et printet gruppebilde av hver avdeling og plassbilder av
alle barna som er fotografert.

Vi finner er sted i eller rett ved barnehagen hvor det egner seg best for
fotografering. Vi sørger for en komfortabel og stressfri fotograferingsdag. 
Vi starter kl 9 med de aller minste. Forhåpentligvis rekker vi alle disse før de
skal sove! :) Søskenbildene tas når småsøsken fotograferes og så tar vi
portrettene av storesøsken når vi kommer til deres avdeling. Storebarna
fotograferes etter småbarna og vi holder på til vi er ferdige. Når vi er ferdige
avhenger av antall barn i barnehagen. 

PÅ FOTOGRAFERINGSDAGEN

ETTER FOTOGRAFERINGEN
Etter fotograferingen får foreldrene en oversikt over bildene fra
fotograferingen i et webgalleri. Disse bildene er lavoppløselige og med
vannmerke, men legger grunnlaget for hva dere ønsker å bestille. Det er ingen
kjøpsplikt selvom dere mottar og åpner galleriet. 

Vi har gunstige priser på print og har rask levering! 

Har du flere spørsmål eller ønsker at vi kommer til din barnehage for å ta
bilder?
Send oss gjerne en mail så vil vi hjelpe deg! 



FORSTØRRELSER
STØRRELSE                           MATT PRINT  

10x15 cm                                      89,-                              
13x18 cm                                      139,-
18x24 cm                                        159,-
20x30 cm                                    189,-
30x45 cm                                    349,-                           

Bildeblokk er et laminert bilde,
montert på en plate med sort
kant.
Bildeblokk kan henges rett på
veggen og egner seg best i
større størrelser. Enten alene,
eller som modul.

STØRRELSE              BILDEBLOKK                       

20x30 cm                        1200,-
30x40 cm                        2100,-                                             
40x50 cm                        3200,-                           

Alle bildene våres printes på høykvalitets fotopapir. Vi anbefaler å sette disse
forstørrelsene inn i en flott ramme. Spør oss gjerne om hjelp til innramming.



DIGITALE FILER
Alle portrettene fra fotograferingen i både farge og sort-hvitt. Gruppebilder
er ikke inkludert i denne pakken, og kan ikke selges digitalt grunnet
personvernshensyn.                                                                                     800,-
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