
HIGH KEY FOTOSHOOT
FOTOFIE

Interesse  in  een High Key
fotoshoot?  In  deze  f l yer  lees  je

hoe  deze  s tudioshoot  b i j
FotoF ie  werkt .  

 
 
 
 

De  fotostudio  i s  ge legen in
Str i jen ,  waar  ik  over  een grote

ru imte  met  vo ldoende
studiover l icht ing beschik  en

daarnaast  ook  dagl icht  in
overv loed aanwez ig  i s .

Waleple in  2 ,  S t r i jen
www.FotoFie .n l
06-53  25  81  02



HIGH KEY
LICHT, FRIS EN PUUR

Licht en fris, helder en puur...
Dat omschrijft een High Key portret. 

Aan een (witte) muur maakt een groot High Key
portret indruk, zonder continu alle aandacht in het
interieur op te eisen.

Een High Key portret toont de puurheid van je
kinderen, met frisse gezichten en heldere ogen, of
een kind nu lachend of serieus in beeld is gebracht. 

Ook voor oudere kinderen, volwassenen of
duoportretten is een high key portret prachtig.

Voor een mooi High Key portret is lichte kleding
belangrijk. Een eenvoudig wit shirt of hemd (niet
verwassen en grauw!), een witte trui of blouse, een
opengewerkte blouse (geen donkere knoopjes) zijn
allemaal goed. 
Heel lichte kleuren kunnen ook, het mooist is dan
dat deze kleuren goed passen bij de kleur ogen.
Grote logo's moeten echt vermeden worden, die
vragen teveel aandacht.

In totaal is er een half uur per persoon gereserveerd
voor de shoot. 

Bij deze shoot ontvangt u een grote afdruk. Want
hoe leuk beelden ook op de computer of telefoon
ook zijn.... Ze komen pas echt tot leven als ze aan de
muur hangen. Zijn ze ook nog eens (meer dan)
levens groot, dan maakt dat helemaal indruk.

U heeft de keuze voor de afdruk in verschillende
maten (vierkant, staand of liggend), passend bij uw
interieur. 

U kiest zelf de foto uit.



NABEWERKING
ZWART-WIT OF KLEUR

Een High Key foto is niet direct gereed om af te
drukken.

Vanwege de manier van belichten en fotograferen
is nabewerking noodzakelijk, en ontstaat dán door
de nabewerking die prachtige "porseleinen" huid. 

Vandaar dat in de studio nog niet direct een keus
kan worden gemaakt van je favoriete foto.

De prijs van de fotoshoot is afhankelijk van uw
keuze in materiaal en de afmeting van de afdruk.
Hier gaat de aanbetaling die u doet voor de
reservering vanaf.

Fotoshoot met Print Large: €125,- incl BTW
Op Dibond of Forex
60 x 60 cm
50 x 70 cm
70 x 100 cm 
80 x 80 cm

Fotoshoot met Print XL: €175,- incl BTW
Op Dibond of Forex
100 x 100 cm
100 x 125 cm

Fotoshoot met Luxe Print Large: €175,- incl BTW
Achter plexiglas
60 x 60 cm
80 x 80 cm
50 x 70 cm

Fotoshoot met Luxe Print XL: €200,- incl BTW
Achter plexiglas
70 x 100 cm
100 x 100 cm

U krijgt via een online gallery de mogelijkheid uw
favoriete foto('s) te selecteren. Het voorbeeld is dan
alleen onbewerkt in zwart-wit zichtbaar.
Na de keuze wordt de foto ge-edit in kleur en
zwart-wit.

Bij deze shoot krijgt u één (X)Large afdruk. Wilt u
daarnaast meerdere kleine afdrukken, dan kan dat.
In de studio ligt een prijslijst met de
mogelijkheden.vóór ná

KOSTEN 
EN KEUZE IN AFDRUKKEN


