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Tak, fordi I har valgt mig til at
fotografere jeres mødregruppe. Jeg
glæder mig til at møde jer og til at
give jer nogle uforglemmelige minder
og gode billeder. 

Det betyder meget for mig, at I får en
god og behagelig oplevelse med
fotograferingen. Jeg har derfor lavet
en forberedelsesguide til jer, så I
bliver klædt godt på (bogstaveligt
talt) inden fotograferingen. 

Læs guiden igennem, og tøv ikke
med at kontakte mig, hvis du har
yderligere spørgsmål. 

Hanne Rye

Jeg er 
Hanne Rye
FOTOGRAFEN BAG 
RYE STUDIO PHOTOGRAPHY
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Naturen i og omkring Århus er
enestående og giver et smukt naturligt
baggrundstæppe. Personligt elsker jeg
det bløde og naturlige dagslys, som
indfanges ved udendørsfotografering. 

Har I et favoritspot i Århus, hvor
lysforholdene er gode eller egen have
med god plads? Hvis I hellere vil være
indendørs, er det også muligt. 

Hvis vi ikke allerede har aftalt en
lokation eller, hvis I ikke har nogle
præferencer, er jeg behjælpelig med at
udvælge en naturskøn lokation.

Lokation

Medbring
gerne 
Babymos eller snacks, hvis din
baby spiser fast føde. Eller hvad
der skaI til for at baby er glad og
mæt. 

Et tæppe, hvis vejret er koldt, samt
overtøj, der nemt kan smides.

Medbring gerne en
stofble/vådservietter, så du kan
tørre mund og næse undervejs. Og
noget favoritlegetøj til at fange
babys opmærksomhed.



Hvis vejret er dårligt, eller I
foretrækker at være indendørs er
det også muligt. 

I behøver ikke at rydde hele huset
op, da vi ofte er i stuen eller der,
hvor lysindfaldet fra vinduer er godt. 

 

In Home 
Session

Its All In The 
Details
Jeres valg af tøj har en stor
betydning for det endelige resultat
af jeres billeder. 

Farverige og mønstrede stykker tøj
stjæler ofte opmærksomheden i
billedet. Det er jer og jeres baby,
der skal være i fokus. 





Tips
Til Tøjvalg

GUIDE

Det er vigtigt at understrege, at mine råd kun er
vejledninger. I må iklæde jer lige præcis det tøj, I
har lyst til, og som afspejler jer. 



TIPS TIL TØJVALG
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Udvælg og kombiner nogle forskellige farver til dig og din babys
outfit. Tøjet skal ikke matche perfekt sammen eller være i samme
farve, samtidigt er det dog bedst at undgå mange forskellige
farver, da det kan skabe forvirring i billedet. 

Undgå at være alt for årstidsbestemt i tøjvalget. Undgå så vidt
muligt flyverdragter og overtøj i vinterhalvåret, hvis vi er udendørs.
Brug i stedet lag på lag princippet. 

Undgå mønstret tøj eller tøj med logo eller print, da det tiltrækker
for meget opmærksomhed. Vælg i stedet afdæmpede,
ensfarvede stykker tøj gerne med teksturer. F.eks. strik til nyfødte
og babyer i efterårs- og vintersæsonen. Jordfarver, beige og
brændte farver ser meget naturlige ud på billeder. 

Undgå alt for løstsiddende tøjTøjet skaI selvfølgelig være
behageligt at have på, men sigt imod mere tætsiddende tøj. 
Kjoler og bodyer med flæser giver en god dynamik i billedet og
ser fantastisk ud. Sørg samtidigt for at holde det enkelt. 

Det er en god idé at afprøve tøjet nogle dage i forvejen. lsær hvis
det er nyt tøj. Det vigtigste er dog, at fotosessionen bliver så
behagelig og sjov som muligt. 





HVORDAN FOREGÅR FOTOGRAFERINGEN?

Til mødregruppe sessioner fotograferer jeg én mor + baby ad gangen i ca. 10-20
minutter. Jeg starter ofte med Mommy & Me billeder siddende eller stående. Derefter
fotograferer jeg primært jeres baby liggende eller siddende (hvis muligt) på et tæppe,
som jeg medbringer. 

HVAD GØR JEG, HVIS MIN BABY IKKE VIL
FOTOGRAFERES?

Det er helt ok. Nogle babyer kan være lidt generte i starten. Vi forsøger derfor at
glemme kameraet og kigger i stedet på noget legetøj. Alternativt kan du bytte med en
af de andre fra mødregruppen, så du lige kan få en pause sammen med baby.

ER SESSIONEN INDENDØRS ELLER UNDENDØRS? 

Vi vælger sammen, hvilken lokation der passer bedst til jeres mødregruppe. l
hjemmet hos én af jer eller undendørs - det er helt op til jer. 

HVAD GØR VI, HVIS DET REGNER? 

Hvis det står ned i stænger, finder vi en alternativ lokation f.eks. indenførs eller en ny
dato som passer jer. 

FAQ



FAQ

HVORNÅR FÅR VI VORES BILLEDER?
Selve udvælgelses- og redigeringsprocessen tager lidt tid, så jeg kan desværre ikke
love, at billederne ligger klar med det samme. I perioder med særligt pres, kan der gå
op til 3 uger fra vores mødregruppe session, til at I modtager billederne.

HVORDAN FÅR VI VORES BILLEDER?

Når billederne er klar, modtager I et link til et personligt online galleri, hvor I selv kan
udvælge jeres billeder. Her har jeg udvalgt og redigeret de bedste 20-30 billeder fra
vores session. Priserne fremgår i galleriet, og der er ingen købetvang.
De billeder som I vælger, finjusteres en sidste gang, og I modtager dem i fuld
opløsning via WeTransfer, når jeg har registreret jeres betaling.

HVORNÅR ER BETALINGSFRISTEN?
Efter jeres udvælgelse af billeder modtager I en faktura, der skal betales indenfor 14
dage.



TIL AT FOREVIGE MAGISKE
ØJEBLIKKE MED MED DEM,

DU HOLDER AF.

Jeg glæder mig !

CONNECT
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Senere end én uge før fotograferingen
tilbagebetales 50 % af gebyret.
Senere end 24 timer før fotograferingen
tilbagebetales gebyret ikke. 

BOOKING

Du kan vælge at booke en fotografering gennem min
kontaktformular, mine sociale medier eller via mit
online booking system. 
Jeg holder primært til i Århus, men kommer rundt i
landet. Hvis du ønsker at booke mig udenfor Århus-
området, udregnes en pris for transport ved booking.
Bryllupper udenfor Århus området kan kun bookes i
minimum 3 timer (maks 5 timer). 
 
BOOKINGGEBYR

Bookinggebyret udgør 500 kr. på alle typer
fotograferinger undtaget bryllupper, hvor
bookinggebyret er på 1000 kr. 
Bookinggebyret fratrækkes det fulde beløb efter
fotograferingen. 
 
Ved aflysning:

 
Ved ændring af aftalt tid senere end én uge før
fotograferingen betales et nyt bookinggebyr.
Bookinggebyret for bryllupper kan ikke refunderes.

Hvis aflysningen sker på baggrund af fotografen
refunderes det fulde bookinggebyr, med mindre vi
aftaler et nyt tidspunkt. 

Handelsbetingelser
FORTRYDELSESRET

Billederne fremstilles specifikt til dig og derfor
frafalder fortrydelsesretten, når fotograferingen
påbegyndes. 
Der er ligeledes ingen returret på digitale billeder
eller produkter. 

BRUGSRET

Du overtager brugsretten til de billeder, som du
bestiller. Dermed må du kopiere, dele, printe og
forære dine billeder til privat forbrug. Der må ikke
pålægges filtre eller på anden vis ændres eller
beskæres i billederne, da billederne repræsenterer
mit personlige brand og min service.
 
Der må ikke tages screenshots eller lignende af
billederne fremsendt til udvælgelse i det online
galleri, da det er et brud på loven om ophavsret. Det
er ikke tilladt at benytte billederne i egen
markedsføring uden skriftlig tilladelse. Billederne
må ikke videregives til tredjemand til brug på SoMe
eller hjemmesider.

OPHAVSRET

Som fotograf har jeg ophavsretten til billederne og
har ret til at anvende billederne i min markedsføring.
Det har stor betydning, at jeg kan fremvise mit
arbejde på min hjemmeside og SoMe. Men kun med
din accept. Jeg sørger altid for at indhente et
samtykke, inden jeg offentliggør billederne.

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
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