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Det skal være gøy å bli fotografert!

Ingenting er mer givende enn å fotografere barn! Sålenge de føler seg trygge er de helt 
fantastiske å jobbe med - proppfulle av undring, begeistring og morsomme påfunn :-)
Jeg gir alltid 100% for at barna jeg fotograferer skal klare å slappe av og å være seg selv. 

Ute eller innebilder? Dere bestemmer. Hvis dere velger utebilder finner vi et egnet sted 
ute på barnehagens område. (OBS! Fotografering ute settes opp med værforbehold). 
Velger dere innebilder rigger jeg opp et ministudio i barnehagen. (Dere velger en 
bakgrunn vi bruker på alle bildene i forkant av fotograferingen.) PS. Send gjerne med 
favorittleken/ favorittkosedyret, eller bestem at alle skal holde en hestehov/fargeblyant eller 
lignende. Små rekvisitter som det er med på å gi det lille ekstra til barnehagebildene :-)

Gruppebildene taes alltid ute sålenge været holder. Hvis ikke tar vi de inne mot en rolig 
bakgrunn. Gruppebildene taes alltid før portrettbildene så barna skal rekke å bli litt 
kjent med meg før de møter meg en til en etterpå.

Etter fotograferingen vil foreldrene/ foresatte få tilgang til bildene i en uke på eget 
onlinegalleri med personlig passord. Bildene bestilles på mail iløpet av disse 7 dagene 
og betales når de hentes i Studio S. Leveringstid 1-3 uker.

Studio S gir dagens små øyeblikk en historie i morgen.
Håper dere lar dere inspirere og at jeg får æren av å forevige 
små og store tilhørende barnehagen deres :-)

Hjertelig hilsen

Silje
“Barns naturlige sjenanse.....................................................................forsvinner fort når vi har det gøy”



Priser & produkter
1 stk. 20x25cm gruppebilde (i farge)                200,-

1 stk. 20x25cm portrett (i farge)                200,-

2 stk. 14x18cm portrett - (ett motiv - i farge)               200,-

4 stk. 10x15cm portrett - (ett motiv - i farge)               200,-

Pakketilbud: (Inkl.alle variasjonene ovenfor - i farge)                     kr.600,-

Digitalpakke (2x portrett)                    kr.900,-                  
(1nkl. 2x digitale portrettbilder & 1x gruppebilde i 20x25cm)                              

De digitale bildene leveres i både farge & vintage.

Søskenfotografering:
2 stk. 14x18cm portrett - (ett motiv)     200,-
 
1 stk. digital søskenbilde til fritt bruk                400,-

Digitalpakke (2 portrett av hvert barn & 1x søskenbilde)       kr.1800,-
(1nkl. 2x digitale bilder av hvert barn, 1 stk digitalt søskenbilde + 1x gr.bilde i 20x25cm)  
De digitale bildene leveres i både farge & vintage.            

HVORFOR FÅR VI IKKE GRUPPEBILDET DIGITALT?

Det er som kjent ikke er lov til å legge ut bilder av andres barn på internett & sosiale medier som Facebook 
og Instagram. Dette pga. personvernloven. Studio S leverer derfor alltid gruppebildene som ferdig print i 20x25cm.

Digitalt
Mest for 
pengene

Digitalt
Mest for 
pengene



Gode bilder er ikke bare minner, 
men også vakker innredning!
Dere kan etterbestille bilder i samme størrelser som i barnehagetilbudet til ‘barnehagepris’, 
men dere kan også bestille julekort, store forstørrelser, ferdig innrammede bilder og mange 
andre flotte produkter fra Studio S sin egen profflab. Kom gjerne innom for å se hva jeg har. 
Se egen prisliste på: www.siljeholter.no

Kontaktinfo & besøksadresse
Studio S - Kirkegata 12 - 3616 Kongsberg 

mob 938 85 475
e-post mail@siljeholter.no

Kontortid:
man - ons  kl.10.00 - 15.00
tors-lør  etter avtale

Jeg er en fotograf på farten og har derfor ikke faste åpningstider tors - lør. 
Disse dagene er holdt av til produksjon og kundemøter utenfor studio. 
Vanskelig å komme innom på dagtid? Ring meg så avtaler vi et passende tidspunkt. 
PS. Jeg er som oftest på plass frem til kl.17.00 på tirsdager :-)

Velkommen innom!

Tilbud
4x like rammer

14x18/ 20x25cm



Følg Studio S på Facebook: 
https://www.facebook.com/siljeholter.no


