Fotorium
B ry l l u p s f oto g r a f e r i n g

Brylluppet
I dag er brylluppet oftest en vennefest,
hvor familien inviteres med, og da man
for det meste selv holder fest, er det også
Jer, som sætter rammerne for, hvorledes
festen skal afholdes, og derfor også selv
står for planlægningen:
I kirken / på rådhuset?
Formelt / uformelt?
Reception eller bryllupsfest?
Hvilken årstid?
Hvor skal festen holdes?
Bryllupsbeklædning / frisure?
Se på vielsesringe.
Hvem skal være forlover,
brudepiger, toastmaster?
Det hele begynder jo fra den
dag hun/han har sagt sit klare
“JA”. I skal være sammen.
Herefter begynder alle de
nye tanker at melde sig og
fornemmelsen for, hvorledes
Jeres bryllup skal afholdes.

Sæt festmenuen sammen.
Skal der være “levende” musik?
Talerne skal skrives.
Fotografen skal bestilles.
Nyd så det hele:
Forberedelserne, vielsen og festen.

Den store
dag...
Brylluppet er et af de helt store øjeblikke
i de flestes liv. Man vågner op til den
store dag - ikke udhvilet, tanker flyver
rundt i hovedet - kan man nå det hele.
Klarhed: Frisuren, påklædningen,
smykker mm og tiden...
Ankommer til kirken, hvor mange
sidder spændt og kigger efter
bruden - ikke mindst gommen og
forloveren.
Kirkeklokken ringer, orglet starter op
og ind i kirken kommer bruden med
ledsager, som sammen går den
lange vej op til gommen og præsten.
Vielsen som vi alle kender forløbet
af. Salmer, sanger og hvad der
ellers hører med.
Herefter udgangen, glad smilende
som mand og kone.
Forude venter en glad reception
eller fest i familie og venners lag.

Det er øjeblikke,
som skal foreviges.

Bryllupsfotografering
Hos Fotorium ApS tager vi først kontakt
til præsten/borgmesteren for at få de
nærmere retningslinier for fotografering
det pågældende sted.
I god tid før bryllupsdagen kontaktes
det kommende brudepar for at aftale
forløbet af bryllupsdagen.
På bryllupsdagen er vi på plads og
velforberedte.

Da et Bryllup jo for mange
er livets fest, skal man
sørge for at få taget billeder
fra tidlig morgen til sen
aften. Tiden flyver jo afsted
på denne dag og meget vil
slet ikke blive bemærket af
brudeparret. Endvidere vil
dagen byde på så mange
følelsesmæssige oplevelser,
som man kan glædes over
mange gange i tiden, der
kommer.

Igennem dagen vil vi så fange de
mange afgørende øjeblikke.
De færdigredigerede billeder vil blive
leveret digitalt på DVD eller via mail.
Skulle enkelte billeder ønskes printet på
kvalitetsfotopapir kan vi også klare det i
A4- og A3-format.
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