Photowalk
“Energy flows where ntent on goes”

HÉ MOOIE ONDERNEMER!

Yes, je hebt een Photowalk geboekt!
Wij gaan prachtige beelden fotograferen voor jouw bedrijf. We
gaan wandelen, fotograferen én het leven voelen. Vanuit flow!
We gaan uit onze gedachten en in het moment zijn. Niet nadenken
over het hoe en wat of dat er een camera op je gericht is, maar het
laten ontstaan en plezier hebben.
Je krijgt álle mooiste foto's die je voor je bedrijf gebruikt.
In deze guide vertel ik je een aantal handige tips én stel ik je nog
een aantal vragen. Stuur me jouw antwoorden terug naar
hello@liaremmelzwaal.nl.
Heb je vragen? Je kunt me ook altijd vragen stellen via mijn emailadres.
Veel succes en plezier met het voorbereiden van je fotoshoot.
Tot snel!

Lia
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Nice to meet you!

Voor onze photowalk wil ik jou natuurlijk wel leren kennen.
Kun je me iets meer over jezelf vertellen?

Wie ben jij?
Naast de titel van je werk; wie ben je diep van binnen?
Met welke 5 woorden zou jij jezelf omschrijven?

Wat doe jij?
Wat bied je daadwerkelijk aan, maar vertel ook over jouw unieke service en ervaring..

Wat is jouw waarom?
Wat zorgt ervoor dat je elke ochtend je bed uitkomt voor je bedrijf en klanten?
Wat is je missie? Je verlangen? Waarom ben jij dit bedrijf gestart?

Welk gevoel wil jij meegeven in jouw foto's?
Denk aan vrolijk, professioneel, stijlvol, ontspannen, betrouwbaar, expertstatus, persoonlijk
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Nice to meet you!
Wie inspireert jou?

Zijn er anderen binnen je branche of daarbuiten die jou qua beelden inspireren?
Wat spreekt je aan? Welk gevoel geven ze jou als je naar hun website of
instagramaccount kijkt? Schrijf hieronder de naam en indien mogelijk de url en instagram.

Props
Zijn er props die je mee wilt nemen? Dat kan! Props zijn attributen die je gebruikt om
bijvoorbeeld een verhaal te versterken die je wilt delen, je persoonlijkheid te laten zien,
hoe het is om met je te werken of waar je van houdt.
Ik raad je aan om niet teveel props mee te nemen. Hoe minder je hoeft te tillen, hoe beter!
Hieronder vind je een aantal voorbeelden. Vink aan welke jij meeneemt.

Laptop / tablet

Muziekinstrument

Wijn, cocktail

Agenda

Telefoon

Bellenblaas

Eten & Drinken

Vrolijke paraplu

Camera

Hoed

Kaarsen

Fotoboek, foto's

Stationery

Kaarten met quotes

Ballonnen

Bloemen

Notitieboekjes

Zonnebril

Handtas

Anders, namelijk:

Planner

Tijdschriften

Yogamat

Boeken

Ontwerpen

Meditatiekussen

Koffiemok

Welkomcadeau

Glitters
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Nice to meet you!
Ik heb nog een aantal extra vragen voor je.

Als je er geen antwoord op hebt, laat je de vraag open.

Wat is je favoriete bloem?
Wat is je favoriete liedje?
Heb je een favo disneyfilm?
Waar kun je jouw voor
wakker maken 's nachts?
Wat vind je superleuk
om te doen?
Op een schaal van 1 tot 10, hoe
spannend vind je een fotoshoot?

Moodboard
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Tijdens een Photowalk laten we de foto's ontstaan. Hoeveel meer
komt de authentieke jij naar boven? De persoon die je écht wilt
laten zien? De persoon waarmee jouw klant zich wil verbinden. Die
laat zien hoe het is om met haar te werken. Die al op de plek is waar
jouw klant wil zijn in haar of zijn ontwikkeling.
Wil je toch een beetje houvast? Maak dan een moodboard en deel
deze met mij. Een moodboard is een geweldige manier om je
fotoshoot visueel voor te bereiden.
Een moodboard is een visualisatie van een concept, idee, gedachte
of gevoel. Je verzamelt hierbij afbeeldingen en teksten die de sfeer
en inhoud van jouw fotoshoot weergeven.

Waar kun je naar kijken?
Kijk bij het maken van je moodboard naar foto’s die je aanspreken..
Zie je een bepaalde emotie terug, zijn het de poses, compositie of
elementen die je mooi vindt?
Schrijf bij de foto’s op Pinterest in de ‘captions’ wat je mooi vindt aan
de foto. Een aantal ideeën waar je op kunt letten: poses, kleuren,
props, kleding en uitdrukking.
Laat je ook inspireren door anderen buiten jouw branche. Andere
werelden en merken die jou aanspreken.

Zoekwoorden
Hier vind je een aantal algemene woorden waarop je kunt zoeken
binnen

Pinterest:

personal

branding

photography,

portrait

photography, lifestyle fotografie ondernemer, nature portrait
photography. Zodra je op foto’s klikt, geeft Pinterest automatisch
suggesties onder de foto waar je op geklikt hebt.

Moodboard delen
Deel je moodboard met mij door naar het bord te gaan van jouw
moodboard. Bovenaan zie je drie stipjes. Hier vind je de
mogelijkheid om je bord naar mij te sturen en te delen. Op die
manier kan ik met je meekijken en aan het bord werken.
Onthoud dat de foto’s van je moodboard niet letterlijk nagemaakt
worden. Het is echt als inspiratie om jouw eigen op maat gemaakte
foto’s te fotograferen.

TIP! – Magazines zijn ook een
geweldige inspiratiebron!

Outfit 3
Je kleding is heel belangrijk voor de sfeer en
uitstraling van een foto. Onderschat dit zeker niet.
Wat je in je foto’s draagt is een reflectie van jouw
merk en je bedrijf.
Draag daarom de kleding die past bij wat jij wilt
laten zien. Je kleding vult de sfeer van je foto’s aan
en geven een krachtige eerste indruk. Vraag jezelf
af ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik uitstralen?’. Ga ik voor
een persoonlijke look of een meer zakelijke look? Of
een combinatie. Wil jij bijv. je expertstatus laten
zien? Draag dan een blouse, blazer of prachtige jurk.
Persoonlijk vind ik het belangrijk dat je helemaal
jezelf bent, maar dat je wel iets draagt waar jij er
geweldig in uitziet en je goed in voelt. Dus zie jouw
moment
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voorbereiding naar je fotoshoot. En probeer lekker
verschillende outfits uit.

o Begin met het kiezen van een outfit met een
professionele uitstraling en een outfit die een
lifestyle uitstraling heeft. Van daaruit kun je meer
outfits kiezen als je dat wilt.
o Kies een kleur die past bij jou en aansluit bij jouw
merkkleuren en de locatie van de fotoshoot.
o Textuur (breiwerk/knitwear) en laagjes werken
heel goed en zo heb je direct al twee outfits. Ideaal!
o Houd rekening met de seizoenen als je wilt dat je
foto’s tijdlozer zijn.
o Drukke patronen kunnen storend zijn op een foto.
Effen kleding zorgt voor meer rust.
o Kies je voor tekst op kleding? Wees je bewust van
de boodschap.
o In donkere kleuren kom je formeler over dan in
lichte kleuren.
o Kies liever niet voor geheel zwarte kleding. Het
maakt harder en afstandelijker.

Laat je vooral niet verliezen in ‘hoe het hoort’ of het
‘business’ idee, want uiteindelijk wil je kleding
dragen die je aan jouw ideale klant wilt laten zien.

o Elke kleur doet iets voor jouw gezicht. Kies de
kleuren die bij jou passen (doe bijv. een
kleuranalyse).

Dus vraag jezelf af ‘wie is mijn ideale klant en hoe
wil ik op hem of haar overkomen?’. Ik geef je de
belangrijkste tips. Mocht je meer persoonlijk advies
willen,
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kledingstyliste

je
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bij

een

gebruik

maken

van

een

moodboard op Pinterest.

o Houd rekening met de locatie. Kies bijvoorbeeld
geen groene kleuren als je naar het bos gaat.
o Maak gebruik van het kleurenwiel. Zie volgende
pagina.
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Kleurenwiel

Als je even niet meer weet welke kleuren goed met elkaar te combineren zijn, maak dan
gebruik van het kleurenwiel.

Hoe kun je het kleurenwiel gebruiken om contrast te creëren in je foto’s?
Kleuren die tegenover elkaar staan in het kleurenwiel zijn complementaire kleuren. Door
complementaire kleuren te gebruiken in een foto creëer je contrast. Wil je rood uit een foto
laten springen? Gebruik dan een complementaire kleur bijvoorbeeld als achtergrond.
Als je naar het kleurenwiel kijkt zie je dat groen de complementaire kleur voor rood is. Rood
zal er enorm uitsteken en je richt hiermee direct de aandacht van je klant naar datgene wat
voor jou belangrijk is. Deze kleuren samen creëren een sterk contrast en maakt een foto
levendig.

Hoe gebruik je het kleurenwiel om rust en kalmte uit te stralen in je foto’s?
Wil je juist rust en kalmte uitstralen? Maak dan gebruik van analoge kleuren. Dit zijn kleuren
die naast elkaar staan in het kleurenwiel. Bijvoorbeeld blauw en groen of roze en paars. Je
kunt deze kleuren eenvoudig combineren, omdat ze goed bij elkaar passen. Denk maar eens
aan een groen landschap met een blauwe lucht. Op het kleurenwiel zie je dat deze kleuren
naast elkaar liggen. Een goede match dus!
Nog een handig weetje die je slim kunt inzetten: de dominante kleuren in fotografie zijn de
warme kleuren zoals rood, geel en oranje. Deze kleuren vallen eerder op in een foto dan de
koele kleuren (blauw, groen en paars). Een warme voorgrondkleur vraagt dus meer de
aandacht!

8 tips om ontspannen voor de camera
staan en jezelf te zijn
1 – Voel je intentie
Een intentie is letterlijk een voornemen. Het komt vanuit de diepste wensen die je voor jezelf en de wereld
hebt. Door het zetten van een intentie leer je jouw gedachten, gevoelens en energie sturen. Sta stil bij hoe
jij je voelt bij een fotoshoot en verleg je aandacht op hoe jij je graag wílt voelen. Je kunt je intentie
bijvoorbeeld een week voorafgaand aan de fotoshoot zetten. En elke dag herhalen. Hoe meer je oefent,
hoe meer je bewust bent van de keuze die je hebt in het sturen van jouw aandacht.
2 – Kom in de juiste mood
Luister naar jouw favoriete muziek of een meditatie. Zorg dat je in de voor jou prettige stemming komt. Het
is ook zo belangrijk om te doen en gewoon plezier te hebben.
3 – Oefenen
Vraag je partner, een vriendin of een familielid om een aantal foto’s van je te maken. Kijk bijvoorbeeld eerst
op YouTube naar filmpjes over poseren. Neem verschillende houdingen aan en bekijk dan je foto’s. Vanuit
welke hoek vind jij jezelf het mooist? Welke poses vind je mooi? Komt de kleding goed over op camera?
4 – Laat de rest van de wereld maar eventjes links liggen
Het is heel makkelijk om het stemmetje in je hoofd het te laten overnemen tijdens het maken van een foto.
Of je nu in een koffietentje zit met allemaal mensen om je heen of gewoon 1-op-1 met de fotograaf; twijfel
komt naar boven. Misschien vraag je je af wat andere mensen over je denken of dat ze over je oordelen.
Maar waarschijnlijk vinden ze het juist leuk! Zodra je uit beeld bent, zijn ze je alweer vergeten. Probeer de
wereld om je heen even te vergeten en geniet ervan. Dit is jouw moment.
5 – Fake it till you make it
Iedereen die voor het eerst voor de camera stond is ergens begonnen. Doe net alsof je zelfverzekerd bent.
Veel vaker dan niet zal jij je daardoor juist meer zelfverzekerd voelen. Dus acteer! Neem een rechte
houding aan, zeg tegen jezelf dat jij er mag zijn en voel je vrij in de bewegingen die je maakt.
6 – Relativeer
Een fotoshoot is belangrijk voor jou en jouw bedrijf. Het geeft je de mogelijkheid om (altijd) in beeld te zijn
bij jouw klanten. Als je tijdens een fotoshoot merkt dat jouw aandacht teveel wordt afgeleid door de
omgeving en wat zij er mogelijk van vinden, vraag jezelf dan af: doet het er over een maand nog toe? Of
over een jaar? Over 5 jaar?
7 – Aandacht
Richt je aandacht tijdens jouw fotoshoot op het proces, op de fotograaf, op wie jij bent, op wat jij wilt laten
zien en hoe jij naar jouw klant wilt kijken. Op het moment dat jij je afgeleid voelt, kom je elke keer weer
vriendelijk met je aandacht terug naar de fotoshoot. Jij hebt namelijk een missie. Dat is het enige wat telt.
Je doet de fotoshoot niet voor jezelf, maar voor jouw klant en je bedrijf. Jij hebt jouw klant iets te bieden en
je weet dat dit een positieve impact heeft. Vraag jezelf af ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik laten zien?’.
8 – Het is helemaal ok om je nerveus te voelen
Het is echt helemaal ok om spanning te voelen. Geef jezelf daar gewoon ‘toestemming’ voor. Je wilt
natuurlijk dat het helemaal goed gaat. Heb vertrouwen!

Tot snel bij de Photowalk!
Heb je nog vragen? Voel je vrij om contact op te nemen.
Ik kijk uit naar onze photowalk, tot snel!

Lia

Lia Remmelzwaal Fotografie
06 105 20 120
hello@liaremmelzwaal.nl
www.liaremmelzwaalfotografie.nl
Volg me ook online via Instagram:
@liaremmelzwaalfotografie

