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Wat is het eerste wat jullie willen zien zodra jullie terug zijn van de huwelijksreis?
Inderdaad, de bruidsfoto’s! Hier vind je niet alleen de laatste nieuwtjes, maar
ook interviews en need-to-know tips op het gebied van bruidsfotografie.

Vraag maar raak

Qbruiloft

Stijlvolle bruiloft
= stijlvolle foto’s

Een professionele bruidsfotograaf
weet natuurlijk wel hoe hij jullie
grote dag op de mooiste manier

Een mooie bruiloftsdecoratie is niet alleen leuk voor

vastlegt. Toch is het handig om van

jullie en de gasten: het zorgt ook voor stijlvolle

tevoren een aantal zaken met

trouwfoto’s. Er zijn in Nederland verschillende

elkaar door te nemen. Hier een

bedrijven die gespecialiseerd zijn in weddingstyling,
zoals Pink9Design. En zoals je op pagina 83 kunt

aan de fotograaf kunnen stellen:

zien, is er ook genoeg dat je zelf kunt doen om van
jullie bruiloft een bruidsfoto-waardig feest te maken.

Wanted:
videoreportage

✔Zal hij jullie locatie(s) van tevoren

Emanuelle Schins van OgenBlikken Fotografie: “Het

Willen jullie de grote dag ook graag

is voor de bruidsfoto’s heel mooi om veel details

al een keertje bezoeken?

✔Schiet de fotograaf alleen overdag
of ook tijdens het avondfeest?

✔ Als de fotograaf ook ’s avonds
aanwezig is, blijft hij dan eten?

✔ Is er een vervanger voor het geval
dat jullie fotograaf verhinderd is?

✔ Hoe worden de kosten berekend?
✔ Kiest de fotograaf de foto’s voor

mee te kunnen nemen. De sfeer van de dag kan

Blurb goes nl.

hierdoor nog beter worden gevangen.” Info:
www.pink9design.com en www.ogenblikken.nl

inschakelen, die de hoogtepunten
van jullie bruiloft stijlvol vastlegt in
een videoreportage. Let bij het
uitzoeken van een videograaf wel

dat is leuk nieuws voor jullie bruidsparen. Via

nog even op de volgende punten:

deze website kun je namelijk alle foto’s van jullie

“What the human eye
observes causally and
incuriously, the eye of
the camera notes with
relentless fidelity.”

bruiloft die met smartphones zijn gemaakt,

zelf?

met Blurb bijvoorbeeld ook een album laten

✔ Mogen jullie ook zonder overleg

maken van alle foto’s die door jullie gasten zijn

met de fotograaf foto’s kopiëren

gemaakt met wegwerpcamera’s. En ook leuk:

en verspreiden?

het fotoboek is door iedereen gemakkelijk na te
bestellen. Info: nl.blurb.com

vrienden foto’s nabestellen?

Berenice Abbott,
Amerikaanse fotograaf

Tip

Laten jullie de grote dag vastleggen door
een fotograaf én een videograaf? Laat deze
professionals dan contact met elkaar
opnemen zodat ze elkaar niet in de weg
lopen op jullie bruiloft. Vergeet daarnaast
niet om hun telefoonnummers ook door te
geven aan jullie ceremoniemeester.
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kun je een professionele videograaf

Blurb heeft nu ook een Nederlandse website. En

bundelen in een fysiek fotoboek. Maar je kunt

2

op bewegend beeld terugzien? Dan

Het creatieve Amerikaanse uitgeversplatform

het trouwalbum, of doen jullie dit

✔ Kunnen ook familieleden en

Foto’s: pink9design

paar belangrijke vragen die jullie

Interview
Edo Kooiman
Fotograferen is voor Edo
Kooiman een ‘way of life’.
Niet alleen maakt hij foto’s
voor diverse media, de
fotograaf schiet ook
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Informeer bij verschillende

uit van de gelukkigste dag uit het leven het
bruidspaar; dat blijft geweldig om mee te maken.
En je krijgt er veel dankbaarheid voor terug.”

W

elke bruidsreportage blijft je
altijd bij?

videografen en vraag demo-dvd’s

aan. Zo krijgen jullie direct een goed
beeld van de mogelijkheden en de
kwaliteit van de reportages.
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Let ook op de stijl van de
videograaf en kijk of deze

“Ik deed een keer een bruidsreportage op

aansluit op die van jullie. Willen jullie

prachtige bruidsreportages, voornamelijk op

Vlieland en werd door het ANP gebeld: of ik een

bijvoorbeeld alleen beeld met muziek

zijn thuisbasis Texel. En dat is elke keer weer

foto wilde maken van een aangespoelde potvis.

eronder, of moeten momenten zoals

een unieke happening.

Ik had het idee om het bruidspaar ernaartoe mee

het jawoord wel te horen zijn? En

te nemen voor een unieke bruidsfoto, en ook zij

willen jullie à la Winston en Renate

vonden dat geweldig. Hun mooie bruidsauto

Gerschtanowitz een film in zwart-wit,

bleef echter vastzitten in het zand en de potvis

in kleur of een combinatie ervan?

W

aaraan herkennen we een
echte ‘Edo Kooiman’?

3

Zodra jullie een keuze hebben

“Ik maak veel bruidsreportages op Texel. En dat

hebben we daardoor nooit gezien. Maar het

eiland biedt veel elementen die bruidsfoto’s extra

leverde mooie foto’s op van een bruidegom die

bijzonder maken: het bos, de duinen, het strand,

de auto vooruit probeerde te duwen en een bruid

maar ook de prachtige lucht, zelfs bij slechte

die ernaast staat.

bruiloft absoluut niet mogen ontbreken

weersomstandigheden. Die elementen probeer ik

Een zeldzaam

in de videoreportage.

in de bruidsreportage te betrekken. En daarnaast

moment waar we

zeg ik altijd: hoe gekker, hoe leuker.”

allemaal hard om

W

at maakt bruidsfotografie zo
uniek?

“De band die je opbouwt met de personen die je
fotografeert. Je maakt als bruidsfotograaf deel

hebben gelachen.”

gemaakt, is het handig om te

bespreken welke momenten van jullie
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Naast de grote dag zelf, kunnen
er ook beelden worden

geschoten tijdens de voorbereidingen.
Bedenk dus op tijd of je ook beelden

Info:

wilt van bijvoorbeeld het passen van

www.fotograaf.net

de trouwkleding of het oefenen van
jullie openingsdans!
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❆
Vers van de pers

Bruidsfotograaf Rika Conradi van RiCon Fotografie heeft een nieuwe website. Naast haar blog en
de nodige informatie, vind je op haar nieuwe website vooral ook heel veel mooie foto’s. Snel kijken
dus! Info: www.riconfotografie.nl

Wedding on Ice

❆

Jullie bruidsfotograaf zal vast en
zeker een mooie close-up maken
van jullie handen en de trouwringen.

Fotograaf Fred Jansen legde deze winter een

primeur vast: hij fotografeerde de eerste bruiloft

Wat extra verzorging in de weken

in Nederland die plaatsvond op het ijs. Het

voor de bruiloft is dus geen

koppel Celine en Nick uit Laren wilde graag een

overbodige luxe. Zo komen niet

winterbruiloft. En dan is trouwen op een ijsbaan

alleen jullie handen perfect tot hun

natuurlijk de ultieme plek! Met glühwein, warme
chocolademelk en een arrenslee met rendieren,

recht, maar vooral ook jullie

maakte het bruidspaar het winterse plaatje

prachtige ringen.

helemaal compleet. Een unieke bruiloft die net
zulke unieke foto’s opleverde.

Topper
Fotograaf Ilona Hartensveld,
dit jaar ook één van de jury-

Foto: Mel Sikkema

d

Info: www.fredjansen.nl

leden bij de Bruidsfoto Award,
behaalde onlangs een kwalificatie
bij de Dutch Institute of Professional
Photography (DIPP). Hiermee treedt ze
Fred Jansen Fotografie

toe tot een selecte groep van professionele fotografen, die niet alleen nationaal,
maar ook internationaal erkenning heeft
verworven. Info: www.bruidsreportages.com
en www.st-dipp.nl

4

N350 Fotonieuws.indd 4

18-01-12 16:15

bruidsfotografie

Fotonieuws
Gespot en erg leuk:
bruidsfoto’s die zo zijn

Niet vergeten!

uitgesneden dat de

Er zijn van die foto’s die absoluut niet

hoofden van het

mogen ontbreken in jullie trouwalbum.

bruidspaar wegvallen.

Bespreek daarom met jullie bruidsfotograaf

bruidsreportage staan

welke personen, details en momenten voor

natuurlijk ook gewoon
nog foto’s waarop
jullie happy faces wél
te zien zijn!

Foto: Gerhard Nel

Wees gerust: in de

jullie het belangrijkst zijn, en daarom extra
aandacht van de fotograaf verdienen. Om
maar een paar voorbeelden te noemen:
die ene speciale vriend, getuige of andere
bruiloftsgast
de allermooiste decoratiestukken
e
 en bijzonder item dat jullie zelf speciaal voor

Pimp je

fotohokje

de grote dag in elkaar hebben geknutseld
de te gekke bruiloftsauto
bijzondere momenten als het jawoord, het

Hebben jij en je aanstaande over zo’n photobooth gehoord en lijkt dit jullie ook wel wat voor

aanschuiven van de trouwringen en

jullie bruiloft? Lucky for you bieden steeds meer fotografen ze aan. Bij Het Fotohokje leveren ze

natuurlijk de openingsdans

daarnaast nog een paar leuke extra’s. Zo kan de kleur van de rekwisieten worden aangepast
op de themakleur van jullie bruiloft. Ook kunnen de panelen van het hokje worden bedrukt in elk
gewenst design. En last but not least: de foto’s kunnen vanuit het fotohokje meteen worden
geüpload naar je Facebook-album! Info: www.hetfotohokje.nl

“For me the criterion
of a good photograph is
that it is unforgettable.”
(Brassaï, Hongaarse fotograaf
en filmmaker)
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