
PRISLISTE
Til den store dag



Lad mig præsentere mig selv

Jeg var én ud af 18 optagede på Danmarks Medie og 
Journalisthøjskole, ud af 300 ansøgere. Jeg brænder for det 
jeg laver og jeg er skarp til det. Jeg vil sørge for at både  
i -og gæsterne roligt kan pakke kameraet sammen på den 
store dag og nyde hinandens selskab. Jeg skal nok fange 
hvert et øjeblik der måtte opstå på dagen. Det er jo det 
som vi fotojournalister gør bedst. 

Ud over drømmestudiet, har jeg de sdiste 7 år arbejdet som 
freelance fotograf for mange forskellige virksomheder og 
private. Jeg specialiserer mig indenfor bilfotografering, med 
kunder som Audi, Volkswagen, Seat og Skoda i baggagen. 
Men ud over at få biler til at se godt ud, får jeg også 
mennesker til at se godt ud. Jeg specialiserer mig 
nemlig ligeså indenfor bryllupsfotografering og har 
efterhånden været til flere bryllupper hos fremmede, 
end bekendte.

Skal vi ses til jeres bryllup? 



FORBEREDELSEN









VIELSEN













PORTRÆTTERNE



















RECEPTIONEN









MIDDAGEN













BRUDEVALSEN











PAKKE 1

VIDEO

PAKKE 2 PAKKE 3 PAKKE 4

1.500,- 2.500,- 4.000,- 7.500,-
PAKKE 5

10.000,-

- Vielsen
- Portrætter

Få en smuk sammenklippet video fra den store dag.
Jeg kommer til at fokusere 100% på video og vil derfor ikke have mulighed for at tage billeder. 
Bed derfor gerne en af gæsterne om at tage billeder i løbet af dagen, eller hyr en ekstra 
fotograf. Kontakt mig for nærmere information.

- Vielsen - Vielsen
- Portrætter
- Receptionen

- Vielsen
- Portrætter
- Receptionen
- Middagen

- Forberedelsen
- Vielsen
- Portrætter
- Receptionen
- Middagen
- Brudevalsen



Hvor mange billeder kan vi forvente at få?
Pakke 1: Cirka 50 efterbehandlede billeder.
Pakke 2: Cirka 75 efterbehandlede billeder.
Pakke 3: Cirka 150 efterbehandlede billeder.
Pakke 4: Cirka 225 efterbehandlede billeder.
Pakke 5: Cirka 250 efterbehandlede billeder.

Hvordan får vi billederne?
Alle billederne leveres via et link som i får tilsendt på mail. 
BIllederne kan hentes fra linket i 7 dage, hvis i ikke når at 
hente billederne så kontakt mig, så får i tilsendt et nyt. 

Kan jeg få printet billederne?
Jeg har ikke mulighed for at printe billederne, da det 
ikke ville kunne betale sig for hverken jer eller mig, men 
billederne er høj nok opløsning til at i kan få dem printet 
i byen i både store og små størrelser. 

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg ikke bare få ALLE billederne fra dagen?
Nej. I løbet af en hel dag tager jeg omkring 2.500 billeder 
som jeg nøje udvælger og redigerer. De billeder jeg tager 
er ikke færdige så snart jeg har trykket på knappen. Der skal 
både rettes lys, kontrast, farve mm. Det løber op i mange 
ekstra timers arbejde. Det er kun de færdige billeder som 
jeg ønsker at stå inde for og lægge navn til.

Det synes jeg lyder dyrt
Tja det vil nogle mene, men lad mig forklare hvor mange
timers arbejde der typisk går i en hel dags fotografering.

16 timer fra morgen til midnat - 2 timers transport (som
koster benzin) - 8 timers efterbehandling. Det bliver til 26
timers arbejde som svarer til en timeløn på 307 kr i timen.
Det er selvføgelig også en meget god løn, til gengæld
har jeg selv invisteret i udstyr for mere end 100.000 kr. og
brugt mange år og penge på at lære mit håndværk. 

Ring
+45 60 22 13 60

Skriv
aof@andersolsenfoto.com

Besøg
www.andersolsenfoto.com


