


















-Om babyen flasser kan det hjelpe å ta et bad med olje dagen før fotografering.

-Dersom det lar seg gjøre, er det fint om dere kan holde babyen våken og vente 
med mating til dere kommer til studio. Vi bruker de første 30 minuttene av 

fotograferingen på å skifte, mate og få babyen til sove her.

-Om baby tar smokk vil jeg anbefale å ta med denne til fotograferingen da dette 
kan være til stor hjelp dersom baby blir urolig underveis.  

--Det er varm i studio, så kle dere gjerne komfortabelt og lett. 

-I studio serveres det kaffe/te/vann og frukt, men jeg vil anbefale å ha med noe 
eget å spise da fotograferingen går over flere timer. 

-Jeg har mange rekvisitter i studio slik at dere ikke skal trenge å ha med noe selv. 

Ønsker dere allikevel å ha med noe personlig slik som en leke, smykke, teppe, 
bamse eller lignende, er dette bare koselig og kan bli kjempefint på bildene.

SSom kunde av meg kan dere selv komme med fargeønsker og stil på oppsettene, og 
jeg tar gjerne et planleggingsmøte over telefon/mail på forhånd.

Har dere ingen spesifikke ønsker vil jeg klargjøre på egenhånd og bruke mest 
nøytrale farger og jordtoner som samsvarer med min fotografiske stil.   

--Ønsker dere å ta et par bilder sammen med babyen vil det bli muligheter for dette 
underveis. Er dere usikre på antrekk kan en enkel t-skjorte/singlet i nøytrale farger 
være et godt tips. Noen ønsker en mer “kunstnerisk” stil på disse bildene, med tyll, 
silke og pene kjoler. Ta kontakt med meg god tid i forveien av fotograferingen for å 

planlegge dette i samråd med meg. 

--Eldre søsken eller kjæledyr er hjertelig velkommen til å være med på noen bilder 
de også. Jeg vil anbefale at begge foreldre er med på fotograferingen dersom det 
skal tas søskenbilder slik at en voksen kan ta med det eldre barnet ut en tur eller 

undeholde underveis. 
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