
Je Newborn fotosessie voorbereiden
Planning en tips voor een vlot verloop van je newborn fotosessie



Welkom! 

Binnen enkele dagen verwacht ik jou en je gezin in de fotostudio voor een fotosessie van jullie kleintje..
Newborns fotograferen is een passie en ik kan niet wachten om jullie mini met alle kleine details en haar of zijn kleine persoonlijkheid
te mogen fotograferen.  

In deze bundel vind je nog een aantal laatste tips, zodat jullie in vol vertrouwen naar de sessie kunnen uitkijken.
Als je na het lezen van de bundel nog vragen hebt aarzel dan niet om te contacteren.

Het adres van de fotostudio is:

Goedehoopstraat 8, 2000 Antwerpen
(een zijstraat van de Kloosterstraat)
 

Betalend parkeren lukt meestal in de straat 
of de omliggende straten. 

Je kan ook altijd gratis parkeren op de 
gedempte zuiderdokken. 



Taking pictures is savoring life intensely,
every hundredth of a second.

- Marc Riboud



Wat te verwachten:

Voor je baby

Een newborn wordt voor het mooiste resultaat meestal slapend gefotografeerd. Je baby heeft nog niet genoeg controle
over het eigen lichaam om zelf poses aan te nemen. De baby in de juiste houding leggen gebeurt door mij. 
Bij een wakkere baby, probeer ik zeker een aantal wakkere foto’s te maken voor de baby in slaap valt.
Newborn fotografie vraagt tijd. We werken steeds op het tempo van je kindje, comfort en de veiligheid  blijven voorop staan.

Hierdoor is het moeilijk voorop te stellen hoe lang een sessie zal duren.  Reken zeker een 3-tal uur, soms langer als de baby een lichte slaper is 
of wat meer voedingen wenst. Als grote broer en/of zus mee op de foto gaat, mag je hier ook een extra half uurtje voor 
rekenen.

Het is niet altijd mogelijk, zeker niet tijdens een lange autorit, maar als de baby al een tijdje wakker is voor het begin van de fotosessie, vallen 
ze in de fotostudio makkelijker in slaap. Een badje geven, spelen en teentjes kietelen zijn een aantal voorbeelden om je baby wakker te houden 
voor de fotosessie.

Het is minstens 26 graden in de fotostudio. Dit om er voor te zorgen dat je baby het niet te koud krijgt. Kleed je zelf dan ook niet te warm.

Als je baby een tuutje gebruikt, kan dit zeker helpen om de fotosessie makkelijker te laten verlopen.

Kleed je baby in kleding die je makkelijk kan uitdoen. Een overslagrompertje bijvoorbeeld kan je uitdoen zonder een slapende baby wakker te 
maken. Kleding die niet over het hoofdje moet uitdoen houdt de baby vaak rustiger bij het omkleden en de fotosessie.



...because every picture
             tells a story...



Wat te verwachten:

Voor mama en papa

Het maakt me altijd blij als ik tijdens de fotosessie een familieportret mag maken. De connectie tussen jou en je baby vastleggen is het mooiste 
dat er is. In het ziekenhuis wordt huid op huid contact met je baby aangemoedigd, hetzelfde geldt in de fotostudio ;-)

Papa: als je niet graag zonder t-shirt op de foto gaat, breng dan een goed aansluitend v-neck t-shirt mee in een neutrale kleur. 
Een jeans of broek in een neutrale kleur zijn prima.

Mama: Ik heb enkele topjes en doeken in de studio die als bovenstuk kunnen gebruikt worden, maar je mag zeker zelf een aantal topjes of 
t-shirts meebrengen.  Probeer een t-shirt met korte mouwen te vermijden. Lange mouwen of bandjes zijn het mooiste. 
Neutrale kleuren en designs geven het mooiste resultaat op foto. 

En wees niet ongerust, ik vind het erg belangrijk je op je mooiste, meest flatterende pose te laten zien. Familiefoto’s worden steeds in  een 
close crop gefotografeerd, met als nadruk de connectie tussen jou en je kindje.

Voor broer en zus

Een portret met een oudere broer of zus is de perfecte manier om de uitbreiding van jullie gezin te kunnen weergeven. 

Zusje(s): een doek of een aansluitend topje in een neutrale kleur werken prima. 
Broer(s): Een aansluitende jeans, zonder t-shirt vind ik persoonlijk het mooiste, maar een goed aansluitend neutraal t-shirt kan ook.

Het is altijd aangeraden op voorhand aan grote zus en/of broer uit te leggen dat ze samen op de foto mogen, zodat je kindje weet wat er gaat 
gebeuren. Het zijn niet altijd de makkelijkste foto’s om te maken, maar het resultaat is de inspanning echt wel waard!



Nog een aantal laatste tips:

Als er broertjes en/of zusjes meekomen naar de fotostudio is het makkelijk als er iemand bij is die zich met hen kan bezighouden. 
Er zijn speelgoed, een i-pad, boekjes en snoepjes (voor grote broer of zus met je toestemming, natuurlijk) aanwezig in de studio. 

Er is een flessenopwarmer aanwezig om melk op te warmen.

Koffie, thee, water en frisdrank is aanwezig in de studio. Als je graag iets eet tijdens de sessie is het best iets mee te brengen.
Er is een kleine supermarkt en talrijke eetgelegenheden in de buurt van de fotostudio.

Het is mijn grootste wens dat jullie je veilig en comfortabel voelen in de fotostudio. 
Samen creeren we tijdens de fotosessie een herinnering voor nu en later. 
Ik kijk er al naar uit om jullie te mogen te verwekomen in de fotostudio.

Als er nog vragen zijn kan je me het makkelijkste bereiken via e-mail.
hello@akevandervelden.be



“Photography is a way of feeling, of touching, of loving.
What you have caught on film is captured forever...

it remembers little things, 
long after you have forgotten everything.” 

- Aaron Siskind


