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PORTRÆT
Fotografering excl. billeder   550,-
Gruppefotografering 
5-8 personer   695,-
9-11 personer   750,-
Opefter pr. person   25,-
Udetillæg   500,-

FORSTØRRELSER - SORT/HVID ELLER FARVE
Str. 1. kopi 2. kopi Laminering
60 x80 2290,- 1770,- 500,-
50 x60 1690,- 1270,- 400,-
40 x50 1490,- 1070,- 350,-
30x40 1090,- 870,- 300,-
27x 34 820,-  670,-  250,-
18x 24 520,-  370,-  110,-
13 x17 350,-  270,-  95,-
9x12  180,-  150,- 50,-
Billeder laves i alle størrelser - også formater der ikke er nævnt her. 

Ved 5 stk. eller flere af samme -10%.
2. kopi = samme billede bestilt sammen med 1. kopi.

UDVÆLGELSE AF BILLEDER
Inkl. i fotograferingen er én visning af optagelserne.
Ekstra fremvisning (15 min.) kr. 100,- Tidsbestilling nødvending.

LAMINERING
Beskytter mod UV-stråler og forurening. Giver ekstra holdbarhed. Vaskbart.
Ingen glas i rammen - ingen reflekser.

SERIEBILLEDER INKL. FOTOGRAFERING
Her kan der fx laves søskende sammen og hver for sig, med forældre o.s.v.  
Der kan være op til 4 personer på billederne. Mod mindre tillæg kan billederne sættes op i 
collage.

Leveres i mappe, hvis ikke andet er aftalt
Str. 10 stk. 8 stk. 6 stk. 4 stk.
13x17 2600,- 2200,- 1800,- 1500,-
9x12 1950,- 1650,- 1350,- 1050,-

Laminering til mappe +10% til ramme +25%
person skift +100,-

18x24  3 stk. 2050,-  4 stk. 2500,-  6 stk. 2800,-
laminering  250,-  350,-  500,-

DIGITALE FILER / BILLEDER TIL BRUG PÅ NETTET – DIGITALE MEDIER
Billeder som er købt i fysisk form kan bestilles i netopløsning  
(1080 px) med vandmærke. Pris pr. stk. 195,-
Har du fået lavet en serie kan den også købes som diasshow  500,-

Som professionel fotograf ønsker jeg at levere et produkt, som jeg kan stå indefor og dermed 
sikre mig at du køber et produkt, der er lavet håndværksmæssigt på bedste måde, derfor sælger 
jeg ikke filer til selvprint.



BABY, PLAN 1
Fotografering en gang om måneden 
inkl. lamineret billede
 
Str. 
9x12    275,-
13x17    375,-
Ved opstart betales    500,- 
Efter opstart og første fotografering betales der for fotografering pr. gang

Ved opstart modtager du et rabatkort, som du kan bruge på gode tilbud i løbet af året. 

BABY, PLAN 2* EKSKL. BILLEDER
Fotografering en gang i kvartalet, ved 3, 6, 9 og 12 måneder.   1.495,- 

BABY, PLAN 3* EKSKL. BILLEDER
Foto af nyfødt og kvartalsfotograferinger
5 fotograferinger i løbet af dit barns første leveår   1.995,- 

FOTOGRAFERING AF NYFØDT, EKSKL. BILLEDER
Baby kan være op til 10 dage gammel. Der afsættes et par timer til  
en sådan seriefotografering, så der er god tid til at nurse jeres lille ny og få 
baby til at sove. Antallet af opstillinger afhænger af babys humør  1.295,-

*Du bestemmer selv hvilken størrelse billeder du ønsker. Se prislisten side 2. Du har også 
mulighed for at vente med at bestille billeder, hvis du fx ønsker at få lavet en samlet collage 
når barnet er blevet 1 år. Fotograferinger betales ved opstart - 4 x fotografering.

BARNETS FØRSTE ÅR

Et nyt liv begynder…
Hold fast i minderne!



PROFILBILLEDER

Det første indtryk er vigtigt, uanset 
om det gælder billeder til erhverv, 
facebook, LinkedIN, presse eller 
datingsider.

PAKKE 1
Portrætbillede i atelier 720,- 
Fotografering inkl. 2 digitale filer  
Brystbillede, ensfarvet baggrund

PAKKE 2
Kreativ fotografering i atelier eller udendørs miljø 1.295,- 
Mulighed for tøjskift 
3 digitale filer

PAKKE 3
Fotografering i dit eget arbejdsmiljø fra 850,-
Digitale filer pr. stk. 350,-

VIRKSOMHEDSPORTRÆTTER
Er I flere i et firma, der skal have lavet billeder, indhent venligst tilbud.

Filer leveres i 1080 pixels på mindste led.

Der er en mulighed at tilkøbe en stylist / makeup-artist fra 500,-



Fotografering af brudepar
i kirken, efter vielsen, på  
et udvalgt sted eller i studie.
I bestemmer helt selv, det er  
jeres dag der skal foreviges.

BOOKSTYLE INKL. LAMINERING, 12 SIDER, INKL. FOTOGRAFERING
Format 20 x 20 cm 28 x 28 cm
Inkl. fotografering på én lokation 

Enkel design 4.500,- 6.500,-
Collage design 6.500,- 9.500,-
Inkl. fotografering ved kirken + én lokation

Collage design på 18 sider 9.500,- 12.500,-
 
SERIEMAPPE MED 10 BILLEDER, INKL. FOTOGRAFERING
Format 13 x 17 cm 18 x 24 cm
 3.800,- 4.600,-

BRYLLUPSFOTOGRAFERING EKSKL. BILLEDER 
Ønsker I kun billeder til at hænge på væggen, kan I vælge en fotografering og derefter  
vælge billeder ud til forstørrelse. Se prislisten på side 2. Fotografering fra 1.500,-
Udetillæg fra 500 kr.
 
Spørg efter flere muligheder for album og kombinationer

TAKKEKORT
Format 12 x 12 cm 16 x 16 cm
v. 10 stk.  280,- 450,-
Pris for følgende 1 stk. 20,- 30,-

KØRSEL
20 km er inkl. i prisen. Derefter er prisen 9,- pr. km.

DIGITALE FILER 
Billeder som er købt i fysisk form kan bestilles i netopløsning  
(1080 px) med vandmærke. Pris pr. stk.    195,-
Har du fået lavet en serie kan den også købes som diasshow   500,-

BRYLLUP



KONFIRMAND

Mulighederne er mange når årets 
konfirmand skal fotograferes. I 
vælger selv om vi skal fotografere i 
studie eller on location, og om det 
skal foregå på dagen eller senere.

HARMONIMAPPE
Format  16 x 16 cm
6 sider  1.800,-
8 sider  2.200,-
10 sider  2.600,-
Flg. sider  100,-
Laminering  +10 %

BOOKSTYLE
Format  20 x 20 cm
Vælg indbinding i skind eller tekstil. 
Fås i 45 forskellige farver, polstret eller hard cover.
Pris for bog med 10 sider  2.800,-

TAKKEKORT
Format  12 x 12 cm
Antal  12 stk.
Pris  300,-
Flg. pr. stk.  20,-

SLIDESHOW
Kan bruges på alle digitale medier  500,-

RABATTER OG TILLÆG
Ekstra mapper -50 %   -   Udetillæg +250 kr./ 500 kr.   -   Tøjskift +200 kr.   -  Personskift +100,-



BOUIDIOR FOTOGRAFERING
Fotografering i atelier ekskl. billeder 1.100,-

Der er sat tid af til flere opstillinger og evt. tøjskift.

MINI FOTOGRAFERING
Mini fotografering i atelier, 1 opstilling, ekskl. billeder 550,-

Ønsker du at få taget billederne på et hotel, i en suite, eller i dit hjem. Tillæg fra  500,-

En bouidiorfotografering er meget personlig. Derfor tilpasses  
pakkerne individuelt dine ønsker omkring stil og slutprodukt.

Priseksempler på seriebilleder (ekskl. fotografering til 1.100,-).
4 stk. billeder, format 18x24 cm 2.080,-
3 stk. billeder, format 40x50 cm 4.470,-

PRIVATE COLLECTION
Billeder leveres i specialfremstillet fotobog i polstret skind,  
format 20x20 cm, 5 opslag 2.800,-

BOUIDIOR

Bouidiorbilleder er sensueller, 
smukke og uskyldige billeder,  
gerne med lidt kant.
Forkæl dig selv eller din udkårne  
med personlige og sensuelle 
billeder.



ARTmount SPEJLBILLEDER

ARTmount er et tidløst produkt lige til at hænge op på væggen, i stedet for en klassisk  
indramning. Mulighederne er mange. Der kan laves vægmontager med ARTmount i flere  
størrelser og du kan vælge at få lavet en billedmontage på en enkelt ARTmount. ARTmount  
er det perfekte produkt til fx at designe en livsvæg med mange billeder.

Ønsker du en unik vægdekoration kan spejlbilleder være en mulighed.
Billedet leveres lamineret og indrammet i kraftig sort ramme.

Priseksempler inkl. fotografering.

Ønsker du spejlbilleder er det vigtigt at du oplyser det, når du bestiller tiden.

1 meter bredt 4.700,-
2 meter bredt 8900,-

Alle priser er ekskl. fotografering - se side 2.

FORMAT (CM): 1 STK. 3 STK. 4 STK.
19x19 849,- 2.225,- 2.967,-
24x24 1.045,- 2.715,- 3.580,- 
29x29 1.318,- 3.484,- 4.593,-
40x40 1.995,- 5.270,- 6.947,-
50x50 2.495,- 6.620,- 8.727,-
60x60 3.100,- 8.200,- 10.814,-
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COPYRIGHT
Jeg forbeholder mig den fulde ophavsret på alle vores optagelser. Dvs. at al kopiering af 

billeder ikke er tilladt, heller ikke til privat brug. Krænkelse af ophavsretsloven kan straffes 
med bøde. I øvrigt henvises til loven om fotografiske billeder.

UDSTILLINGSBILLEDER
Såfremt andet ikke er aftalt, må jeg bruge egnede optagelser til fx. udstillinger  

og annoncering. Udstillingsbilleder sælges efterfølgende med- 50% af listeprisen.

Prisliste gældende pr. januar 2018.

ÅBNINGSTIDER
 MANDAG ......................... LUKKET
 TIRSDAG-ONSDAG ........... 10.00-17.00
 TORSDAG ........................ 10.00-15.00
 FREDAG .......................... 10.00-18.00
 LØRDAG .......................... 10.00-13.00

TIRSDAG-FREDAG - MIDDAGSLUKKET MELLEM 12.00 OG 12.30

ÅBNINGSTIDERNE ER VEJLEDENDE - JEG KAN VÆRE UDE PÅ EN OPGAVE


