
Guide til konfirmantfotografering 



Når skal vi bestile time?
Konrmasjonsesongen er en meget travel periode 

for oss, så ta gjerne kontakt i god tid.

Hvor mye koster det?
Sjekk netsida var for priser :www.verenafuglestad.com.

Hva får vi inkludert i pris?
PPris inkluderer fotografering, redigering av bilder 

og visningstime.  Forstørrelser, album og takkekorr kjøpes 
separat, se prislista.

Kan søsken og familie være med på fotografering?
Hvor mye blir det da?

Det er så kjekt on alle vil være med.
Men familier fotograferer jeg kun ute. 
PPrisene såt på nettsiden.                    

Kan vi ta dyr med oss?
Sa klart!Jeg har hatt meget god erfaring 
med dyr som poserer nt til bilder.
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Jeg liker utebildene best. Hvordan
fungerer dette med utefotografering?
Det er veldig kjekt med utefotografering.
Vi har mye plass til å bevege oss i, naturen
 tilbyr forskjellige bakgrunner og dere får mer 

varierte bilder.
Liker du bilder med uklar bakgrunn, Liker du bilder med uklar bakgrunn, 

da må vi definitivt dra ute. 
Dere velger deres favoritt sted så treffes vi der.
Sandvedparken, arboreet og Ålgårdbanen 
ved Foss Eikeland er populære steder
til fotografering av konfirmant.

Ellers er det også mulig å dra til stranda.
Strandbilder tas når det er overskyetStrandbilder tas når det er overskyet

 og lite vind.

Hva skal konfirmanten ha på seg?
Konfirmant kommer ferdig kledd i

 konfirmasjonsklærne. Mange tar med seg 
hverdagsklær og drakt om konfirmanten
 driver med sport. Det går an å skifte klær 

i bilen.i bilen.
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Konrmanten vil ta skateboard / raket /
 olin med seg. Er det greit?

Ja! Vi tar bilder med konrmasjonsklær først,
så kan konrmanten skifte og ta fram det han ønsker.
Det er greit om han/hun trikser og viser fram 

hva han/hun kan.

HHva skjer etter fotografering?
Vi går gjennom bildene, velger de som er bra 

og redigerer dem. Så inviterer vi til en visningstime
hvor dere får velge hva dere vil ha.

Besteforeldre vil også velge et bilde.
De er også velkommen til å ta kontakt med meg
og få komme på visning. Eller kan dere få 

småbilder til å vise dem.småbilder til å vise dem.

I tråd med Åndsverkloven § 1 forbeholder 
vi oss opphavsretten til alle bildene som tas. 

Bildene kan derfor ikke
 kopieres eller brukes på noen annen måte

uten vårt samtykke. Bildene blir lagret i vårt arkiv.
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