Jak przygotować się do sesji dziecięcej w 24studio.pl

PORADY DLA RODZICÓW
Ważną informacją którą należy podać fotografowi to płeć dziecka, wiek i
wzrost. W 24studio.pl tworzymy różne scenografie w zależności od wieku
dziecka, personalizowane konkretnie dla dziewczynki lub chłopca. Klimat
sesji to nie tylko tło i gadżety, ale przede wszystkim dopasowane kolory ubrań
każdej osoby widocznej na zdjęciach. Trafnie dobrana odzież będzie miała
wpływ na całokształt zdjęcia i na jego późniejszy odbiór. Im bardziej klasyczny
ubiór, tym bardziej harmonijna fotografia, która świetnie będzie się
prezentowała we wnętrzu waszego domu przez długie lata.
Ubrania/ stylizacje
Jeśli chodzi o ubranka i wszelkiego rodzaju akcesoria, to mamy ich sporą
kolekcję. Ale mimo to poprosimy o przygotowanie trochę ubranek z
garderoby dziecka. Wspólnie ustalimy kolory, które będą spójne ze
scenografią przygotowaną w naszym Studio.
Pamiętajcie, że na zdjęciach najlepiej wychodzą stonowane, spokojne kolory.
Bardzo wdzięcznym, uniwersalnym kolorem jest na przykład biel. Ubranka
powinny być bez napisów i krzykliwych grafik, chyba że są one częścią
pomysłu na zdjęcie. Jednego możecie być pewni – klasyka nigdy nie
wychodzi z mody. Na lata będziecie ponadczasowi w ramce na
ścianie i w albumie na swoich zdjęciach z sesji rodzinnej. Jeśli nie
jesteście pewni jakie ubrania zabrać, po prostu weźcie je ze sobą i wspólnie
ułożymy z nich odpowiednią, pasującą do kolorystyki sesji, stylizację :-).
Jeśli nic nie uda nam się dopasować zawsze dobrze sprawdza się jasna góra
bez nadruków i jeansy – komplet doskonały. Na pewno każdy ma go w szafie!
Unikamy pstrokatych barw, wzorów, napisów itp, które odwracają uwagę od
głównego tematu zdjęcia – waszych twarzy i oczu.
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Obuwie rodziców
Przed sesją zmieniamy obuwie, mogą to być buty sportowe np. tenisówki,
domowe bambosze lub po prostu skarpety.
Ubiór rodziców, rodzeństwa
Przygotowując się do sesji rodzinnej w 24studio.pl: mama z dzieckiem, tata z
dzieckiem, rodzice z dzieckiem/ dziećmi, sesji rodzeństwa warto pomyśleć o
przynajmniej jednej wspólnej stylizacji, która będzie spójna kolorystycznie,
bez ostrych tonacji kolorów i bez bardzo wzorzystych nadruków. Służę radą i
pomocą w tym zakresie.
Akcesoria i Rekwizyty
Podczas sesji dziecięcej są do dyspozycji ubranka, rekwizyty i dodatki
fotograficzne dla dziewczynek i dla chłopców. Jeśli wasze dzieci przywiązują
szczególną uwagę do ulubionej zabawki, zabierzcie ją na sesję.
Dodatkowe informacje
Na sesję dla małych dzieci prosimy zabrać kilka pampersów, pieluszkę
tetrową, chusteczki nawilżane, smoczek i kocyk do otulenia, proponujmy
również zabrać na sesję ulubiony napój i przysmak dziecka. Warto unikać
umawiania się na sesję po szczepieniach, w czasie przeziębienia oraz w czasie
innych sytuacji, które są niepokojące dla maluszka.
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