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När var du själv med senast på några fotografier med barnen? Du är inte ensam om 
att känna dig obekväm med att vara framför kameran. Om du lägger osäkerheten åt 
sidan så är jag övertygad om att du kommer älska fotografierna på er tillsammans 
och jag vågar lova att dina barn kommer älska dom minst lika mycket, inte minst i 
framtiden. Det må vara en klyscha men det kommer en dag då fotografierna på er 
tillsammans kommer att vara ovärderliga. 

Jag kommer göra allt för att er fotografering ska bli en mysig stund tillsammans. 
Min främsta styrka är mitt öppna, enkla sätt att vara, du kommer märka att det 
känns avslappnat och bekvämt framför min kamera. Mitt fokus som fotograf är 
alltid att få berätta din historia och jag fotar främst lifestyle med en idealiserande 
stil. Mina kunder är min inspirationskälla, varje porträttsession är unik, varje idé är 
värd att lyssnas på och utifrån det skapar vi era fotografier och er berättelse.

Vid bokning får du tillgång till min kundsida med all information du behöver inför 
er fotografering, allt från vad som kan vara bra att tänka på gällande klädval till 
vilka studiobakgrunder som finns att välja på.

Jag ser fram emot att träffa dig! Tveka inte att kontakta mig för alla typer av frågor 
eller funderingar, så ska jag göra mitt absolut bästa för att besvara dom.

EN STUND FYLLD MED

glädje & kärlek

FÖR DE ÄR BARA SMÅ EN

kort period



Idag fylls våra mobiltelefoner med mängder av bilder, på våra barn, på vad vi äter, 
på resmålen vi besöker. Vi smattrar av mängder av bilder i hopp om att någon ska 
bli bra innan vi sätter på ett filter, publicerar den på våra sociala medier och sedan 
glöms de bort, i havet av bilder. 

Jag fotograferar på film, med fysiska fotorullar med analoga kameror. Jag har länge 
älskat filmlooken. Den tidlösa känslan, fantastiska färgerna (och hudtoner!) och 
arbetsprocessen är väldigt speciell vid analog fotografering med film. Kontrasterna, 
det dynamiska omfånget, färgerna, kornet, mjukheten – det är svårt att replikera 
detta i de digitala bildfilerna. 

Kanske är det mest avgörandet ändå det som uppstår på plats när fotografen foto-
graferar analogt istället för digitalt. När man tvingas sakta ner, känna efter, planera, 
ställa in allt manuellt utan möjlighet att kontrollera bilden efteråt utan istället lita 
på sin magkänsla – kanske är det då den verkliga magin uppstår. När fotografen är 
fotograf och lägger all sin tid på själva skapandet på plats. Känslan av att sakta ner, 
känna efter mer och att vara begränsad skapar någonting hos mig. Att fotografera 
med analog film gör mig till en bättre fotograf. Inte minst gör analog fotografering 
mig lycklig - jag älskar allting med film, från arbetsprocess till utseende och det vill 
jag förmedla till mina kunder. 

Jag har valt att fotografera dessa sessioner med film, för jag vill skapa klassiska och 
tidlösa fotografier som är lika vackra nu som om 40 år. Fotografier som är stilrena, 
inte påverkade av nuvarande bildredigeringstrend som råkar vara inne, utan foto-
grafier som har karaktär med sitt korn, en mjukhet i sina färger och som visar all 
den kärlek ni har mellan er. Fotografier som kommer vara lika underbara nu som 
då barnen är vuxna. 

VARFÖR JAG FOTOGRAFERAR MED

analog film



MINNEN BLEKNAR MEN FOTOGRAFIER

varar för all tid

Förberedelse, planering och service innan, under och efter fotograferingen
 Fotografering 30-90 minuter i studio, med tillgång till noga utvald rekvisita

Analog film, framkallning, inscanning och bearbetning till digitala filer
Fotobok 19 x 19 cm, 26 sidor

4950 kr

Era fotografier trycks på Fuji papper med en lay flat teknik som innebär att uppsla-
gen ligger helt platta. Fotografierna ingår även som digitala filer i lågupplöst format 
i en egendesignad app att ha på mobilen och så att ni kan dela med er till nära och 
kära på t ex sociala medier.

Till val
Högupplösta digitala filer ger dig möjlighet att själv kopiera upp fotografierna i
så många exemplar du vill samt göra fotoalbum, de är anpassade för tryck och det

finns inga begränsningar i hur stora printar du kan beställa.

5 digitala högupplösta filer 4500 kr
Alla digitala högupplösta filer 8500 kr

Uppgradera albumet till 28 x 28 cm storlek, addera 1150 kr
Kopior på albumet 25% rabatt (ord.pris 19 x 19 cm 3550 kr, 28 x 28 cm 4700 kr)

FÖLJANDE INGÅR

i paketet
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