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Voorafgaand aan de fotoshoot

Op het moment dat je besloten hebt een
fotoshoot te boeken begint het avontuur al.
Ik stuur jullie alle informatie over de shoot

zodat het duidelijk is wat je van mij kan
verwachten. Ook wil ik jullie alvast wat

beter leren kennen door middel van een
vragenlijst die jullie van mij ontvangen. Op
die manier kan ik me goed voorbereiden op
de fotoshoot en wordt het echt een leuke

ervaring!
 

Ongeveer een week van te voren ontvang je
van mij nog een mailtje met tips om je goed

voor te bereiden op de fotoshoot.
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Tijdens de fotoshoot

De fotoshoot doe ik volgens de playful
heart methode. Deze bestaat uit 3 fases.

 
Fase 1 kennis maken en vertrouwen

Fase 2 spelletjes spelen
Fase 3 liefde

 
Deze methode zorgt ervoor dat iedereen
ontspannen op de foto staat, jullie niet

meer na hoeven te denken over poseren en
we echt plezier maken en dat zie je terug

op de foto's.
Meer informatie over de playful heart

methode vind je onderaan in deze folder. 
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Wat voor foto's maak ik nou tijdens een

shoot? 

De eerste foto's die ik maak zijn die van het
hele gezin bij elkaar. Na een paar leuke

spelletjes voor het gezin samen gaan we
over naar spelletjes voor broertjes en

zusjes en zal ik deze met elkaar op de foto
zetten. 

Hierna volgen de spelletjes die de mooiste
en spontane portretten opleveren en
maken we van alle kinderen dus apart

foto's.
Vervolgens maak ik ook nog foto's van 
papa en mama apart met de kinderen. 

We sluiten de shoot af met de lieve 
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opdrachten en dit doen we weer met het

hele gezin samen. 
Als laatste is er nog tijd om van papa en

mama samen foto's te maken als ze dit leuk
vinden.

De volgorde hiervan kan natuurlijk altijd
aangepast worden als dit nodig blijkt te

zijn.
In ongeveer 1,5 tot 2 uur tijd hebben we
alle foto's erop staan en kunnen we de

shoot afsluiten. 
 

En verder..

Buiten leuke spelletjes en gezelligheid
breng ik ook veel geduld mee naar een 
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fotoshoot. Gaat alles even niet zoals
gepland? (wat weleens gebeurt met

kinderen) dan vinden we altijd een nieuwe
manier die wel werkt. Niets is te gek en

alles kan! 
 

Na de fotoshoot

Na de shoot ga ik aan de slag met de
foto's. Ik maak een selectie en plaats deze
in een gallerij. We maken dan een afspraak

(dit kan live of digitaal) om de foto's te
bekijken en op dat moment kunnen jullie de

foto's uitzoeken die jullie graag willen
hebben.

Daarna ga ik de uitgekozen foto's bewerken 
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en maak ik er een leuk fotoboekje van. Als

dit klaar is krijgen jullie de foto's digitaal en
het fotoboekje opgestuurd. 

 
Als laatste zal je nog een vragenlijst

ontvangen over hoe je de fotoshoot hebt
ervaren. Ik zou het waarderen als je deze

ook nog in wilt vullen. Dit geeft mij de kans
om te groeien en mezelf verder te

ontwikkelen als fotograaf.
  
 

Tamara fotografeert
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Playful heart

De playful heart methode is een methode
die er voor zorgt dat ouders en kinderen

ontspannen en met oprecht plezier voor de
camera staan. Een fotoshoot volgens de
playful heart methode is opgebouwd in 3

fases. 
 

Fase 1 Kennis maken en vertrouwen

De fotoshoot begin ik altijd met mijn
camera nog in mijn tas. Deze tijd gebruik ik
om kennis te maken en richt ik me vooral

op de kinderen. Voorop staat hier dat we er
een leuke tijd van gaan maken en dat ze
klaar zijn voor de spelletjes die volgen. 
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Als laatste laat ik ze ook kennis maken met
mijn shutterhugger Jaap de Aap welke
tijdens de fotoshoot met ons mee zal

spelen. 
 

Fase 2 Spelletjes spelen

Na het kennismaken beginnen we met de
fotoshoot. Ondertussen hebben we een
plek opgezocht waar we de eerste foto's

gaan maken en beginnen we met de
spelletjes. Door de afwisselende en

grappige spelletjes wordt een fotoshoot
een leuke ervaring waarbij we veel plezier

hebben. Er hoeft niet nagedacht te worden
over poseren.  
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De echte lach die we graag op de foto terug

zien volgt vanzelf. Ondertussen wordt er
bijna vergeten dat ik ook nog foto's maak. 

 
Fase 3 Liefde

De shoot eindigen we nog met een paar
lieve spelletjes. Bij het terugkijken van deze
foto's ervaar je dit gevoel van liefde iedere

keer opnieuw en dat maakt deze foto's
extra bijzonder.

 
 

Tamara fotografeert


