
DEL 1:
VANLIGE 

PORTRETTBILDER

DEL 2:
SMASH-THE-CAKE

Gi beskjed ved 
allergierallergier
eller annet.

SMASH - THE - CAKE
Kombiner en vanlig 1-års fotografering med et skikkelig kakefeiring i studioet hvor dere 
selv bestemmer fargetemaet. Smash the cake er en fotografering som barna elsker!

Smash the cake er en ide hentet fra USA og nå kan dere få være med på dette! 

Den første halvtimen tas vanlige 1-årsportretter, hvor det også er mulig å kombinere 
familie- eller søskenbilder. Andre halvtimenn dekker vi på med kake, ballonger og vimpel i 
det fargetemaet dere selv har valgt. Klassiske 1-årsportretter samt bilder som virkelig får det fargetemaet dere selv har valgt. Klassiske 1-årsportretter samt bilder som virkelig får 
fram  barnets morsomme og rampete humør.

Smash the cake er ett minne for livet! 

Jeg sørger for at fotograferingen blir avslappet ved å leke og tulle med barnet ditt. 

Som erfaren barnefotograf  leker og synger jeg med barnet ditt til vi får de naturlige 
og herlige bildene som vi er ute etter. Enda en grunn til å velge akkurat Smash the cake er 
at vi fanger naturlig nysgjerrighet og mye tøys på bildene når barnet ditt oppdager at det er 
lov å grise og utforske kaken som de vil. Her blir det ingen falske smil!lov å grise og utforske kaken som de vil. Her blir det ingen falske smil!

Det koster 2000,- og inkluderer:
- 60 min fotografering
- Bløtekake i valgfri farge
- Vimpler og ballonger som matcher fargetemaet dere har 
valgt ut.
- Utlån av tyllskjørt og hårpynt om ønskelig.
- Godt utvalg av rekvisitte- Godt utvalg av rekvisitter, kurver, kasser, leker mm
- Visningstime med alle de utvalgte bildene (60 stk)

Fotografering er mye mer enn å ta bilder. Det handler 
om å skape minner for livet, skape en fin opplevelse og fortelle
en historie. Når du investerer i en profesjonell barnefotograf
er det viktig at du velger en fotograf som har den stilen du liker
og ønsker for å bevare minnene for evig.
Dere kjøper kun de bildene dere forelsker dere i.Dere kjøper kun de bildene dere forelsker dere i.
Spør gjerne om det er spesielle produkter du ønsker.
Se prislisten for tillegg.


