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Glamour Boudoir

EEN DAG IN DE
SPOTLIGHTS

Wat ben je mooi!

Wil jij wel eens echt in de spotlights staan en je écht sexy en vrouwelijk voelen, dan is dit iets
voor jou! De ultieme “feel good” dag. Ik wil jouw een ervaring geven en de mooiste foto's van
jezelf. Foto's zoals jij jezelf nog nooit gezien hebt.
Een prachtig cadeau voor jezelf (omdat jij jezelf best wel mag verwennen) of misschien wel als
speciaal cadeau voor je partner.
d-eYe is een professionele studio met ruim 15 jaar ervaring in de glamour en boudoir fotografie.
Het is zo waanzinnig om vrouwen te fotograferen op hun allermooist.
En natuurlijk is het een stap en is het ontzettend spannend, maar iedereen is tot nu toe met een
grote smile en goed gevoel mijn studio uitgestapt en voelden zich 100% op hun gemak.

SEXY & STIJLVOL

Ik begeleid jou uiteraard is de poses, hoe je het beste kunt kijken hoe je moet gaan zitten, staan,
waar jij je handen moet laten en support jou zodat jij helemaal jezelf bent. Van te voren spreken
we eerst een keer af in mijn studio om jouw wensen door te spreken. Dan leren we elkaar meteen
een beetje kennen en is de stap al iets minder groot. Ik ga speciaal voor jou moodboard maken met
de sfeer die jij heel mooi zou vinden. En natuurlijk mag jij zelf ook met ideeën en wensen komen.
Ik wil fotograferen waar jij je goed bij voelt en wie jij bent. Alleen dan krijgen we de beste foto’s.
Tijdens de shoot neem jij je mooiste kleren, lingerie en accessoires mee en zorg je dat je
lichaam goed verzorgd is.. Oh en wat je zeker ook niet moet vergeten zijn een paar prachtige “
high heels’ of misschien wel de lievelingsblouse van je partner.
Mijn glamour en boudior sessies zijn: tikkeltje ondeugend, stijlvol, sensueel, tijdloos en op en top
vrouwelijk.

Dit is echt iets voor mij!
Het is heel belangrijk dat je weet wat je wil en dat mijn style van fotografie jouw aanspreekt.
Samen spreken we jouw wensen en ideeën door, geef ik je advies in kleding, lingerie en
accessoires en daarna plannen we de shoot in.
Plan het wel ruim van te voren, want ik moet ook rekening houden met de agenda van mijn
visagist.
Als het dan zo ver is starten we eerst even rustig met een kopje thee/koffie of wat anders
lekkers. Hangen we de kleding mooi uit en bespreken we de diverse settings en details. Daarna
worden je haren en je make-up gedaan door een professionele visagiste. Zij zorgt ervoor dat jij je
op en top vrouw gaat voelen. Intussen zet ik alles klaar en daarna kunnen we beginnen en is het
tijd voor de fotoshoot.
Tijdens de shoot:
Vind ik het belangrijk dat jij je op en top op je gemak voelt. Uiteraard begeleid ik jou in het
poseren en geef ik je tips en aanwijzingen waar nodig. Je wordt in verschillende settings en poses
gefotografeerd waarbij ik gebruik maar van diverse soorten licht en achtergronden. Zodat het
een mooie gevarieerde sessie gaat worden.

Hoe gaat het verder na de shoot:
Je ontvangt van mij de factuur en we plannen ongeveer 3 week na de fotosessie weer een
afspraak in om samen jouw bewerkte foto’s door te kijken. Vanuit deze reveal kan jij de foto’s
uitzoeken die je graag zou willen bestellen. Hierin zijn diverse mogelijkheden en die laat ik je
allemaal zien. Mooie vergrotingen, een presentatie box of misschien wil je deze serie wel in een
prachtig album hebben. Een tastbare herinnering voor altijd.
Uiteraard ontvang je van mij ook een digitale preview zodat je ze thuis ook nog eens rustig na
kan kijken. We gaan er samen iets heel moois van maken!

YOU LOOK AMAZING

En of het nu gaat om een mooie glamour sessie met stijlvolle jurken, mooie portretten of een
sensuele boudoir. In basis is de werkwijze hetzelfde.
Ik zet van alles klaar voor jouw ultieme “ feel good” dag . Uiteraard is tussendoor ook best even
tijd voor een pauze en om lekker even wat te drinken en eten.

Make your own magic
WANNEER KAN IK HET BESTE EEN GLAMOUR OF BOUDOIR-SHOOT INPLANNEN?
Een boudoir of glamour fotoshoot kost best veel tijd. En je moet er ook echt iets speciaals van
maken. Voor de shoot incl. visagie, omkleden, fotosessie, pauze tussen door zijn we zeker 4
uur bezig. Dus plan er voor jezelf gewoon een dag voor in. Ik fotografeer deze sessies alleen
overdag. In de studio kan ik het licht sturen, maar gaan we op locatie werken dan ben ik
afhankelijk van daglicht. En overdag heb je het mooiste en meeste licht. En wanneer jij dit
wil doen, dat maakt niet uit. Iedere reden is goed!
Wil je jezelf eens een mooi cadeau geven, omdat je iets te vieren hebt, trots op jezelf bent
omdat je iets bereikt hebt. Of misschien stiekem wel voor je partner of aanstaande als
verrassing (een cadeau die hij of zij 100% te gek gaat vinden, dat weet ik zeker).
IEDER MOMENT IS GOED OM EEN PRACHTIGE GLAMOUR BOUDOIR TE LATEN FOTOGRAFEREN
Een fotoshoot in de studio kan wel totaal anders zijn dan een fotosessie op locatie. In de
studio kan ik meer het licht sturen en zullen de achtergronden strakker en eenvoudiger zijn.
Maar ligt de nadruk helemaal op jou. Uiteraard kunnen we wel gebruik maken van
attributen en accessoires.
Op een speciale locatie (bijvoorbeeld een hotelkamer, slaapkamer, een mooi kasteel) maakt de
omgeving natuurlijk ook onderdeel uit van de foto en geeft dit meer sfeer.
Een locatie is dus heel smaak bepalend maar geeft wel meer diepte werking in de foto's.
Aan jou dus de keuze. Wil je op een speciale locatie fotograferen, zullen er wel extra kosten
bij voor het huren van een zaal, hotelkamer of waar dan ook je keuze op valt. Hou hier dus
wel rekening mee.

Prijzen en pakketten
WAT ZIT INBEGREPEN:
Mijn voorbereidingen, doorspreken van de shoot, maken moodboard
Visagie en haar door prof. visagist.
Styling
Fotoshoot van circa 2 1/2 uur fotografie.
Gebruik van accessoires en diverse achtergronden in de studio.
Ik ga zowel gebruik maken van mijn daglicht studio als mijn flitsstudio.
Professionele zorgvuldige nabewerking van de fotosessie
Online gallery met de geselecteerde en bewerkte beelden
Reveal van de foto's (afspraak om de foto's door te spreken en na te bestellen)
De productlijn waar je voor kiest
De digitale bestanden vanuit het pakket via download.
Naast de kosten van de shoot zijn er na die tijd diverse producten en pakketten te
bestellen.
Ik vind het heel belangrijk om een tastbaar totaal product af te leveren dus ik werk met
deze shoots alleen maar op basis van echt producten. Het is namelijk zonde dat je alleen
een digitaal bestand hebt op een computer. Foto's moeten een plek krijgen, tastbaar zijn.
Alleen dan kan je er echt van genieten en komen ze weer tot leven.
Digitale bestanden verdwijnen in een map op een harde schijf en op een gegeven moment
kijk je er niet meer naar of raak je ze kwijt. CD's DVD's je kan ze vaak al niet eens meer
afspelen. Een fotoprint is iets tastbaars wat jij je leven bij je kunt dragen en zelfs door kan
geven. Je krijgt van mij wel altijd het bestand er extra bijgeleverd digitaal. Dus als backup heb je ook altijd de digitale bestanden nog (don't worry).
De prijzen van dit type shoots liggen hoog omdat er veel tijd en aandacht in gestoken wordt. Het is niet alleen de
fotografie, maar ook de voorbereiding, zorgvuldige nabewerking en na-zorg die in dit type fotografie zitten. Zie
het als een cadeau voor jezelf want je mag trots op jezelf zijn en jezelf af en toe echt wel eens flink in de watten
leggen. Geloof mij, je zult trots zijn en blij met het eind resultaat.

Pakketten waar je uit kan kiezen
Pakket Puur
Uitgebreide fotoshoot zoals
hierboven beschreven.
Gedetailleerde en zorgvuldige
nabewerking van de foto's.
15 digitale bestanden naar keuze
van de sessie in hoge resolutie.
Luxe album met 10 spreads- 20
pagina's. Mooi grafische en digitaal
opgemaakt. Geprint op echt
fotopapier en verzwaard. LinnenNubuk omslag.

€ 675,-

Pakket Luxe
Uitgebreide fotoshoot zoals
hierboven beschreven.
Gedetailleerde en zorgvuldige
nabewerking van de foto's.
20 digitale bestanden van de
fotoshoot.
Luxe linnen photobox in het formaat
met 20 prachtige fine-art prints naar
keuze 15-20.
Mini - boekje super leuk om in je
handtas te bewaren of op het
dressoir te zetten.

€ 750,-

Meest gekozen

Pakket Exclusief
Uitgebreide fotoshoot zoals
hierboven beschreven.
Gedetailleerde en zorgvuldige
nabewerking van de foto's.
Alle digitale bestanden van de
fotoshoot.
Prachtige houten photobox in het
formaat 23 x 32 met 15 prachtige
foto prints naar keuze ingelijst in
een luxe passe-partout.
3-luik folio met 3 x een 15/20 print
opgeplakt op foam gepresenteerd
in een kunstleren 3-luik.

€ 850,-

Upgrade uiteraard mogelijk
zoals:
Meer fine-art prints of
meer pagina's in het album
Luxe UV print op de photobox
Wall arts in grotere formaten.
Vraag naar de mogelijkheden!

Musthaves voor een boudoir
Mooie lingerie (diverse setjes)
Hakschoenen
Sierraden
Iets persoonlijks

LICHTE KLEUREN

Sexy

met een vleugje glamour

Be the best of yourself

Shoot time

Ik hoop dat ik jullie een beetje inspiratie en advies heb kunnen geven. En dat je enthousiast bent geworden. Ik
zou het te gek vinden om van jou een hele mooie fotosessie te maken en om jou een ultieme middag te
bezorgen.
Vergeet niet, blijf jezelf en ga niet ineens iets aantrekken waar jij je niet gemakkelijk in voelt. Jij moet stralen,
jij moet je sexy voelen. HEEL BELANGRIJK !

E: info@d-eye.nl of via app 0648344709

D-EYE PHOTOGRAPHY

Bel me om samen eens te brainstormen en een afspraak in te plannen.

