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b r y l l u p s b i l d e n e
ti p s o g r å d f r a
bryllupsfotograf Ingvild Kolnes

gjør deres egen greie

Ta hensyn t i l o m g i v e l s e n e d e r e h a r
v a l g t f o r bryllupsdagen

Begynn med å finne ut hva som betyr mest
for dere. Fokuser på å gjøre det f lott, og ikke bry
dere så mye om alt det andre. Vær selvsikre stol på dere selv og planene deres. Velg dekor,
leverandører og gjester som er viktige og
riktige for dere.- ikke gjøre det dere føler at dere
må, eller det andre mener dere skal fokusere på.

• Tenk
på
bryllupet
på
en
helhet og velg farger, dekor og
omgivelser
som
passer
sammen.
• Velg å ha forberedelsene på et sted
som er personlig, kult og unikt.
• Hold området ryddig og ikke ha ting liggende
rundt som du ikke ønsker å ha dokumentert.
• Hvis det er mulig så hvorfor ikke ha
forberedelsene,
seremonien
og
festen på samme plass. Dere unngår
mye stress rundt logistikken og får mer
tid sammen og med g jestene deres.
• Planlegg tid dere trenger til transport,
logistikk, ekstra buffere og legg merke
til når lyset er på det beste - og verste.
• Bruk naturlig lys innendørs så mye
som mulig - og hvis dere velger knallrosa
lys på dansegulvet, ender dere mest
sannsynlig opp med knallrosa bilder.
• Gjør klar alle detaljene på forhånd for å få
stilige detaljbilder. Det er del av historien.

..og glem tradisjonene

Hvis dere er på budsjett er det viktig å prioritere
Minimalisme er ofte undervurdert, og dere
kommer langt ved å lage noe selv. Velg en
profesjonell fotograf - husk at det er bildene
dere sitter igjen med etter bryllupet;
når kaken er spist opp og kjolen aldri skal
brukes igjen. Hør på rådene fra leverandørene
dere bruker. Deleger og be om hjelp fra
venner og familie. Den største utgiften er
vanligvis mat og drikke, så hvorfor ikke
samle en mindre gruppe gjester i stedet
for alle dere kjenner og føler må inkluderes.

Planlegg dagen rundt lyset

• Gjør dere klare et sted med naturlig lys. Sørg
for at alle kunstige lys er skrudd av og sitt i
nærheten av et vindu.
• Det er utrolig f int å ha en utendørs vielse, men
prøv å unngå det skarpe lyset midt på
dagen hvis dere gifter dere midt på sommeren.
• Ikke forvent lyse og lette bilder hvis dere gifter
dere i en mørk kirke.
• Hvorfor ikke kutte kaken tidlig på dagen,
kanskje utendørs rett etter vielsen, eller når
dere ankommer festlokalene. Dere får f int lys
for bildene, og alle får sett kaken og får sen
smakebit tidlgere på dagen.
• Sett opp ekstra lys på dansegulvet, og husk
at hvis dere bruker fargerike lys blir også bildene
fargerike.
• Ta en pause ved solnedgang. Gå ut og nyt
hverandres selskap - bare dere to. Og ta med
dere fotografen for å fange noen magiske
portretter.

kos dere

...O G GLEM FOTO GRAF EN
• Det ha ndl er om hvem dere er sam m en, o g
ikke hvor f l inke dere er til å smil e for ka mer a.
• Væ r ekt e og n at u rlig.
• Ikke gi fotog r afen deres en l iste over bil d e ne dere ønsker. La dem bli kjen t med d er e
og for tel l dem hva som betyr noe for dere. La
dem så g jøre jobben sin. Dere val g te dem av
en g r unn.

MOBILFRI
Unngå iPhoner i bildene deres, og la heller
gjestene bli avbildet av den profesjonelle
fotografen i stedet for å være gjemt bak
sine egne kamera. Ivrige gjester kan
fort befinne seg mellom fotografen og
brudeparet - og også hindre dere i å
se hverandre på vei ned midtgangen. Be
gjestene deres om å ta hensyn gjennom
bryllupsnettsiden, eller la vigsleren og
toastmasteren informere dem.

Vær

forberedt

på

all

slags

vær

Regn eller sol - det er best å takle det
som kommer og elske det uansett. Ikke
bekymre dere så mye om dere blir litt våte
og kanskje skitne. Bare tenk på hverandre
så blir bildene bra. Og kjolen kommer til
å tørke igjen. Velg heldagsfotografering
så er det større sjanse for oppholdsvær i
løpet av dagen.

Ve l g r i k t i g f o t o g r a f
• Bruk tid på å undersøke ulike • Ikke tro at det å velge en fotograf
fotografiske stiler for å finne ut hva
kun handler om å finne noen som
som passer for dere. Det er viktig
tar fine bilder. Fotografen bruker
å velge en fotograf med en stil og
sitt kunstneriske syn, og har mye
personlighet som matcher dere og
erfaring når det kommer til brylup.
bryllupsdagen. Det å ha kjemi er
Fotografen kan gi dere mange tips
så viktig for å slappe av og kunne
når det gjelder å planlegge dagen
stole på fotografen.
- og hvordan dere skal få de beste
• Hør på rådene de gir og det de sier
bildene.
de trenger for å gi dere best mulig • Ikke anta at alle fotografer har de
resultat - særlig når det gjelder lys,
samme preferensene, så sjekk med
plassering og tid.
deres fotograf hva de trenger for å
• Gi dem mat. Husk at de er på
gjøre sitt beste.
beina 8, 10 kanskje 14 timer i • Ikke glem at det å være en
strekk på bryllupsdagen, og de kan
bryllupsfotograf er mye mer enn å
bare sette seg i korte perioder mens
være en god fotograf, eller kun å ha
brudeparet og gjestene spiser. Pass
et ok kamera. Det er (forhåpentligvis)
på at de har et sted å sitte der de
en kombinasjon av det over, samt
kan hvile, spise og være klare til å
mye lidenskap, talent og kreativitet.
jobbe videre.
Og så utrolig mye mer.

Ha forlovelsesfotog rafering på forhånd
Ve d å h a en for love l s e s fot o g r a fer i n g
på forh å nd er det let t er e å s l a p p e
av på br y l lu p s d a g en , o g der e bl i r
k jent me d pr o s e s s en . I t i l le g g t i l
at der e bl i r k jent me d fot o g r a fen ,
o g bl i r kom for t a ble for a n k a mer a .

Avslutt
kvelden...
men
fortsett
festen

Ha en "avskjed" med stjerneskudd og fyrverkeri.
Da kan de eldre gjestene og de med barn gå hjem,
og dere kan skru opp musikken og komme i gang
med festen. På den måten får dere de siste
bildene til albumet, uten at dere trenger
at fotografen skal bli i 18 timer
for å fange hele dagen.

Velg profesjonelle kvalitetsprodukter etter bryllupsdagen

Når dere mottar de ferdige bildene så husk
å bestille album og kvalitetsprint. Ikke
bare la bildene ligge i en skuff eller gjemt
i en mappe på dataen. Hvis dere deler
dem på nett må dere passe på å kreditere
fotografen og ikke endre på bildene med
mindre dere har fått tillatelse til det.
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VIKTIGST AV ALT..
...ha det gøy og kos dere på bryllupsdagen!

VIL DERE HA FLERE TIPS OG INSPIRASJON?

Sjekk ut www.ingvildkolnes.no

