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Boudoir
Fine Art



Det är något särskilt med boudoir, även kallad morgongåva. Ge en vack-
er box med sensuella bilder på dig själv som en gåva till din blivande på  
bröllopsdagens morgon eller varför inte bara för din egen skull. 

När jag gjorde min egna boudoir fotografering var jag nervös men väl 
på plats var det en jättekul upplevelse, inte alls obekvämt och när jag fick 
resultatet kände jag att de här bilderna kommer jag titta tillbaka på under 
en lång tid. En riktig egoboost. 

Precis så vill jag att du också ska känna, spänd förväntan för att sen känna 
wow! Det är min uppgift som fotograf att få dig avslappnad och jag jobbar 
med ljus, vinklar och skärpedjup för att ta fram dina vackraste sidor. 

Vi fotograferar i min studio eller ett fint hotellrum. Med härlig musik och  
skön stämning skapar vi tillsammans bilder gjorda att njuta av. Bilderna är  
sensuella, ljuva, ibland lite utmanande men alltid smakfulla och smickran-
de, du ska hela tiden känna dig bekväm och vacker. Det blir många de-
taljbilder och med kort skärpedjup lägger vi fokus på olika delar. De allra 
flesta väljer att få sina bilder i svartvitt men det väljer du själv.

Ser fram emot att höra vad du drömmer om för bilder!



PAKET
Studio

Vi fotograferar i min studio och hinner med 1-2 ombyten. Fotografering görs med 
blixt som simulerar ett dagsljus, vilket innebär att fotograferingen kan göras även på 
kvällstid under den mörka årstiden. I studion finns tillgång till säng, soffa och fåtölj, 

för att få olika utsnitt och variation på bilderna. 

Detta ingår

60 minuter fotografering i min studio
Film, framkallning, inscanning och bearbetning

Linnebox eller fotoalbum (se nästa sida)
Utlåning av klänning, slöja, kimonos

4950 kr



VÄLJ SJÄLV
A la Carte

Fotografering       1400 kr
Alla högupplösta digitala bildfiler   8500 kr
Fine art linnebox med A5 printar (10 stycken)  3550 kr
Fotoalbum 19 x 19 cm, 24 sidor   3550 kr

Tillval

Blombukett       800 kr
Makeup       800 kr
Hårstyling       600 kr
Hotellrum       Pris på förfrågan

Printade bilder får du även som lågupplösta digitala filer i en mobilapp



EXKLUSIV LINNEBOX
med fine art printar

Fine art printar är något utöver det vanliga! Dina bilder trycks på tjockt syrafritt konstpapper av 
bästa kvalité, Hahnemühle Photo Rag 308 gram. Med högsta möjliga kvalité framhävs dina bilder 
och känslan går inte att jämföra med vanliga fotokopior. Beständigheten på dessa utskrifter är 
mer än 70 år, det allra bästa färgfotopapperet håller 35-40 år under samma förhållanden. Mon-
terade på en tjock passepartout med bakplatta blir de något extra för mottagaren att njuta av.  

Den lyxiga, handgjorda mörk linneboxen rymmer tio printar, yttermått 15 x 20 cm, med vit 
syrafri passpartout, monterade för hand. Välj om du önskar bred eller smal passepartout.

FOTOBOK
Lay Flat

Fin bok i perfekt storlek med sina 19 x 19 cm. Produceras på Fuji papper med lay flat teknik 
som innebär att uppslagen ligger helt platta. 11 uppslag (22 sidor) ingår vilket rymmer 25 bilder, 
omslaget pryds av utvald bild med valfri rubrik. 



FAQ

Vad ska jag ha på mig?

De allra flesta väljer trosa och bh, korsett/body och sen något lite mer löst 
sittande för att bryta av, kan vara en skjorta, klänning eller kimono. Jag 
rekommenderar dig att tänka hur du vill att slutresultatet ska se ut och ta 
med ett urval av kläder i de färger du gillar. Att ta med en hel garderob väl 
på plats brukar ge beslutsångest och för att få en fin helhet rekommende-
rar jag att ha totalt 2-3 outfits. 

Hur levereras mina bilder?

Kvalitet går alltid i första hand, jag lägger stor omsorg på att enbart levere-
ra bra bilder, både ur ett tekniskt och estetiskt perspektiv. Att göra ur-
gallring är en viktig service jag erbjuder mina kunder för att du ska slippa 
se dubbletter, oskarpa bilder, bilder där du råkar göra en lustig min eller 
blundar. Jag vill att du själv ska få välja vilka bilder som ska ingå i din box, 
så efter fotograferingen får du se bilderna i en digital kontaktarta. När du 
har valt bilderna så redigerar jag dessa lite extra innan de printas för att 
sedan skickas hem till dig. 

När får jag mina bilder?

Jag vet att du är förväntningsfull på att få dina bilder och snabba leveranser 
är något jag värderar högt. Vid bokning så frågar jag alltid om det är någon 
särskild deadline vi behöver ta hänsyn till och lägger upp tidsplanen där-
efter, vanligen får du se urvalet fyra veckor efter fotograferingen. Jag fotar 
både digitalt och analogt men både medierna går att beställa expressleve-
rans på (expresskostnad för den analoga framkallningen tillkommer då). 

Har du försäkring?

Ja, både utrustnings- och ansvarsförsäkring.

Vad ska jag tänka på inför och under fotograferingen?

Innan fotograferingen är det bra att inte vaxa ett par dagar innan.  
Lägg gärna lite extra tid på håret och make up för att få det precis som du 
vill ha det, jag tipsar gärna om duktiga stylister. Under fotograferingen så 
vill jag bara att du ska slappna av och ha roligt och njuta av de fantastiska 
bilderna vi skapar tillsammans! Ha på dig löst sittande kläder när du kom-
mer, märken efter strumporna sitter förvånansvärt länge... Klipp bort ev. 
lappar från kläderna.

Vad ska jag tänka på kring backup?

Jag sparar alltid allt material på dubbla hårddiskar till dess att leverans har 
skett. Det är mina varmaste rekommendationer att du tar för vana att ta 
backup på alla dina filer med jämna mellanrum, ifall din hårddisk skulle 
krascha önskar man alltid att man hade haft en backup. Hårddiskar har en 
begränsad livslängd, så gör en backup redan idag. Spara gärna dina mest 
värdefulla dokument och bilder på ett annat ställe än hemmet, ifall brand 
eller inbrott skulle ske. 
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