SMASH
THE
CAKE
Har du en blivande 1 åring
där hemma? Välkommen att
fira detta med en härlig (men
lite kladdig) fotografering i
min studio.
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Så här går det till
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Inför er fotografering kommer vi
överens om färgtema och rekvisita
som ska användas. Som jag
förbereder i förväg åt er.

Tema & Rekvisita
Exempel på fotomiljöer:
• Vit bakgrund med blomgirlang
• Vit bakgrund med blomkransar
• Vit bakgrund med blå/rosa
ballonger/vimplar
• Helvitt med vita ballonger och
pompoms
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Vi inleder fotograferingen med
några enkla porträtt i en dekorativ
och festlig miljö, innan vi ställer
fram tårtan. Under tiden som ditt
barn får utforska, känna och
smaka på tårtan fotograferar jag
alla ögonblick kring detta. Alla barn
reagera olika! Vissa gillar det inte
alls och andra smaskar gärna i sig.

Tips
Tips till dig som förälder är att låta
ditt barn "träna" på att äta tårta
med händerna ett par gånger
innan fotograferingen. På så vis
kan ditt barn bli mer intresserad
och faktiskt uppskatta stunden
mer.

3
Om man vill kan vi avsluta med ett
mysigt bubbelbad. Där ditt barn
får en stund att plaska omkring
och busa samtidigt som jag
fotograferar. Och om det har blivit
mycket kladdande med tårtan
innan, är det bara ett plus att
avsluta med ett bad!

Tänk på
Kom ihåg att ta med egen
handduk om ni vill avsluta
fotograferingen med ett
bubbelbad.

Vanliga frågor
Hur lång tid tar fotograferingen?

Jag utser 1,5 timme för varje smash the
cake. Ibland går hela tiden åt och andra
gånger gör vi fotograferingen under 1
timme.

Vad behöver jag ha med?

Extra ombyte vardagskläder. Handduk
till bubbelbadet (om ni vill göra det). En
passande outfit till fotograferingen. Men
kom ihåg att jag även erbjuder en del
finkläder till fotograferingen. Finns i olika
storlekar till både kille och tjej.

När är bilderna färdiga?

Bilderna är färdig redigerade inom 2
veckor. Går oftast mycket fortare.

Vad kostar det och vad ingår?

En smash the cake fotografering kostar
800 kr och då ingår fotograferingen, lån
av kläder och rekvisita. Tårta ingår inte,
den står ni för. Bilder köps till separat.

