
Bryllup
Priser & produkter

FOTOGRAF
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“You don’t take a photograph, you make it.” 
                                Ansel Adams

Studio SVelkommen

Hvorfor bruke fotograf?
Fotografering handler ikke bare om å trykke på knappen. Det handler 
om evnen til å se ting andre ikke legger merke til. Det handler om å 
skape trygghet og på den måten få frem det beste i folk. Det handler 
om lyssetting, utsnitt og erfaring. Det handler om å finne frem barnet i seg 
og oppleve verden på nytt med et åpent sinn og en konstant nysgjerrighet. 
Kall meg gjerne en visuell skattejeger. Jeg kan ikke tenke meg et bedre yrke! 

Hvorfor Studio S?
Studio S er et fotostudio for både privat- og bedriftsmarkedet som eies og drives av meg, 
Silje Holter. Etter mange år på farten fant jeg tilbake til hjembyen min Kongsberg og startet 
Studio S i 2009. Jeg har mer enn 20 års erfaring fra bransjen, og har bl.a drevet et stort 
fotostudio i Oslo, vært lærer innen foto og digitale medier og jobbet flere år som grafisk designer.

Utdannelsen min har jeg fra London v/ University of Westminster med en BA Honours i 
Photography & Digital Arts. Jeg har kunder som Svensk Film, Sony Norge, Dagbladet, TV3 
og Hjemmet Mortensen på reportoaret, og har hatt flere utstillinger både alene og sammen 
med andre. Med dette som bakgrunn kan Studio S tilby spennende, allsidig fotografering 
(og grafisk formgivning) til et hvert formål. Ring meg gjerne, så tar vi en prat :-)

I min verden har et hvert menneske og en hver gjenstand noe vakkert ved seg. Jeg ser det som min 
oppgave å formidle det jeg ser på en best mulig måte. Eller som min datter så fint sa det når hun 
plukket opp en bit grus fra gårdsplassen; “se mamma, så fint det glitrer av denne grå steinen”.

“You don’t take a photograph, you make it.” Ansel Adams

Studio S får frem det vakreste i det vakre, 
og gir dagens små øyeblikk en historie i morgen.

Velkommen til en inspirerende opplevelse!

Hjertelig hilsen

Silje Holter
Fotograf & eier av Studio S



Studio S
1. Fotografering & visning

Bildene taes digitalt og vises på storskjem hos Studio S en ukes tid etter fotograferingen. 
Dette er inkludert i prisen. I løpet av visningstimen hjelper jeg dere igang med å velge ut bilder 
og vi ser på hvilke muligheter dere har for bestilling og produksjon av bildene.

 

2. Eget onlinegalleri 

Etter visningstimen vil dere få tilgang til bildene på nett i én uke med et personlig passord. 
Bildene kan selvfølgelig legges ut igjen senere også, men det skal lønne seg å være rask 
og jeg tilbyr derfor 20% på digitale filer og alt av produkter som bestilles fra Studio S 
sin egen profflab i denne uken. Husk også digital pakke 5 m/ hele 50% - for den superraske!

PS. Kjøper dere digitale bilder hos Studio S blir dere VIP-kunder og får 20% på alt 
dere måtte ønske å bestille av produkter med de utvalgte bildene i et helt år!

3. Bestilling - hva skal vi velge?

Digitale filer - maksimal frihet og trygghet til dere som kunder

Kjøper dere digitale bilder blir dere VIP-kunder hos Studio S. Dere kan printe opp nye 
forstørrelser og lage nye produkter akkurat når det passer dere enten her hos meg eller 
hos andre leverandører.  Det å kjøpe digitale bilder vil alltid være en god investering! 
Dere vil til enhver tid ha tilgang på bildene. Det gir dere både maksimal frihet og trygghet.

Studio S profflab - for dere som ønsker kvalitetsikring fra start til slutt

Enhver fotograf kjenner sine bilder best og har god erfaring med å gi dem det ultimate 
utsnittet og finne det rette produktet for å gi dere et sluttresultat dere vil være stolte av å 
vise frem. Det er nettopp derfor det er viktig for Studio S å ha sin egen profflab. Hvis dere 
ønsker kvalitetsikring og eksklusive produkter med Studio S signatur kan dere kjøpe alt fra 
kvalitetsprint og design takkekort til profesjonelle lerret, praktfulle fotoalbum & ferdig innrammede 
bilder gjennom Studio S. Mange velger å kjøpe digitale filer og i tillegg bestille de viktigste 
bildene på flotte kvalitetsprodukter fra Studio S sin egen profflab. VIP-kunde rabatten som 
varer i et helt år gir dere en unik mulighet til å gjøre alt på ett sted -  til en ekstra god pris.

Prosessen - verdt å vite

Din trygghet & fotografens rettigheter

Studio S arkiverer bildene deres i 7 år etter fotograferingen. 
Ønsker dere at jeg skal ta vare på dem lenger kan dere bestille ‘Fil-hotell’. Se ‘Fotografering’.

Alle bilder tatt i Studio S er fotografens eiendom og kan bli brukt til egen markedsføring 
som web, sosiale medier, brosjyrer, flyere etc. Gi beskjed hvis dette ikke er ønskelig. 
Kjøper dere digitale filer har dere fri bruksrett på bildene og kan produsere dem hvor 
dere vil, men ingen bilder kan benyttes til kommersielt bruk uten samtykke fra Studio S. 

OBS! Om dere publiserer bildene på Facebook eller andre sosiale medier, 
skal de alltid krediteres med: ‘Foto: Silje Holter, Studio S - Kongsberg.’

Innholdet og prisene i denne brosjyren kan endres uten forvarsel. Pris gitt v/booking er gjeldene.



A’la carte        
Bryllupsfotografering i studio (1 time)      4000,-

Bryllupsfotografering i studio  (1,5 - 2 timer)      5000,-

Bryllupsfotografering på location (1,5 - 2 timer)     5000,-
Et avtalt sted utenfor studio

Fotografering under forberedelsene (1-2 timer)        2000,-
                        
Fotografering under vielsen (1 time)            1500,-

Halvdagsfoto - fra frisøren frem til middagen (inntil 6 timer)        9.000,-

Heldagsfoto - fra frisøren til litt utpå kvelden (inntil 10 timer)      16.000,-

Tillegg kjøring over 30 km ( pr.time )         500,-

Fil-hotell (lagring av bildene lenger enn i 7år. ) Pris pr. ekstra år                    500,-

 

Studio SBryllupsfotografering



Studio S
Det skal lønne seg å være rask
Det skal lønne seg å være rask og jeg tilbyr derfor ekstra gunstige priser til dere som vet hva dere vil ha alt 
før bryllupet, og til dere som bestiller det dere ønsker av digitale filer & produkter senest en uke fra visning.

For dere som liker å ha planen klar (De mest lønnsomme pakketilbudene)
Hvis dere ønsker full oversikt over samlede utgifter i forkant av bryllupet kan dere bestille både foto 
og x antall digitale filer i forkant av fotograferingen. Dere får da hele 20% på både foto & digitale filer/ 
produkter. OBS! For at dere skal kunne benytte dere av disse pakketilbudene, må pakken bestilles og 
betales i forkant av bryllupet. (Se: Foto + digitale filer)

For dere som liker å bestemme dere underveis (Lønnsomme pakketilbud)
For dere som ikke helt vet hva dere ønsker å bestille, vil jeg anbefale dere å begynne med å booke 
fotografering, og heller bestille for hva dere måtte ønske å sitte igjen med etter at dere har sett bildene. 
Dere får da ingen rabatter på selve fotograferingen, men dere får 20% på alt dere bestiller av digitale 
filer og produkter fra Studio S sin egen profflab hele den første uken etter visning. Og blir dere så 
fornøyd med bildene at dere helst vil kjøpe dem alle digitalt, får dere hele 30% på bildene sålenge dere 
bestemmer dere innen 24 timer. (Se: Digital Pakke 5 - digitale pakker) Dette er en bestselger hos Studio S ! 

Alle bestillinger som gjøres på et senere tidspunkt har ordinær pris.  

PS. Kjøper dere digitale bilder hos Studio S blir dere VIP-kunder og får 20% på alt 
dere måtte ønske å bestille av produkter med de utvalgte bildene i et helt år!

Dette fordi jeg som fotograf synes det er stas å kunne garantere deg et proft 
sluttresultat og selvfølgelig fordi jeg synes det er gøy å produsere bildene deres ;-) 

Bestilling

20%
Kjøp digitale bilder og 
få 20% på produkter

i et helt år!

VIP
Kunde

Hos Studio S kan dere bestille alt fra digitale filer 
til ferdig produserte kvalitetsprodukter fra Studio S 
sin egen profflab. 

Gled dere til alle mulighetene!



Studio SDigitale filer

Priser       

En digital fil er det samme som ett bilde. Bildene selges inkludert en enkel retusjering. 
Er det snakk om mye retusjering (digital manipulering) koster det kr.250,- pr. bilde. 

OBS! Om dere publiserer bildene på Facebook eller andre sosiale medier, 
skal bildene alltid krediteres med: ‘Foto: Silje Holter, Studio S - Kongsberg’

Antall    Stykkpris           Totalpris  
  
   1          1500,-         1500,-
   2          1300,-          2600,-
   3            1100,-          3300,-
   4              950,-          3800,-
   6              750,-          4500,

  10              490,-          4900,-
  20              310,-          6200,-
  30              250,-          7500,-
  50              198,-        9.900,-
  
  Alle - liten session (60 - 200 stk.)          15.000,-
  Alle - vanlig session (200 - 500 stk.)         20.000,-

Alltid en god investering!

Digitale bilder gir maksimal frihet og 100% frihet til dere som kunder!

Dere har da til en hver tid full kontroll på hvor disse viktige minnene befinner seg, og 
dere slipper å bekymre dere for hvor lenge fotografen tar vare på bildene eller hva som 
skjer med dem hvis fotografen plutselig slutter, flytter eller selger arkivet sitt. Jeg møter 
mange kunder som erger seg over nettopp dette, at f.eks babybildene til eldstemann 
eller bryllupsbildene deres er på ‘ville veier’. Jeg anbefaler derfor alle å kjøpe digitale 
bilder, men jeg anbefaler samtidig alle å ‘få bildene opp på veggen’ i form av flotte 
kvalitetsprodukter, for ingen får jo glede av å ha gode minner i en skuff...!

Velkommen som VIP-kunde!

Når dere kjøper digitale bilder hos Studio S kan dere printe opp nye forstørrelser og lage 
nye produkter akkurat når det passer dere, enten her hos meg eller hos andre leverandører. 
Fordelen med å bestille produkter direkte fra Studio S er at jeg som fotograf har faglig 
kunnskap og et visuelt blikk for detaljer. Jeg kjenner bildene deres godt og kan få frem det 
beste i dem med tanke på redigering, utsnitt, fargevalg osv. Jeg vil alltid gi ‘det lille ekstra’ 
for å garantere at dere sitter igjen med et perfekt sluttresultat dere vil være stolt av å vise 
frem. I tillegg gir jeg deg gjerne råd underveis om hvilke type produkter jeg tror vil 
passe best hjemme hos nettopp dere.

Et hvert produkt Studio S leverer er et ekte håndverk, og jeg er stolt av å kunne levere 
flotte kvalitetsprodukter til dere, så vel som digitale filer. Gled dere til alle mulighetene!

Når dere kjøper digitale filer hos Studio S blir dere VIP-kunder og får 20% på alt av produkter 
dere måtte ønske å bestille fra Studio S sin egen profflab med de utvalgte bildene i et helt år!

100%
trygghet
Digitale bilder er alltid 

en god investering!



Pakke 4 (Halvdag - full pakke)     

Fotografering: under forberedelser + vielsen + 1,5 - 2 timer (studio/ location). Inntil 6 timer totalt. 
Inkl. alle bildene fra visningen (60 - 200 stk) levert digitalt i høyoppløslig jpg format til fritt bruk.
Filene leveres hovedsaklig i farge, men eksemplene fra visningen i bw og con/lesscol følger også med.
OBS! Collager, Studio S ART bilder og Studio S plakatforslag kan ikke kjøpes digitalt.

kr.19.000,- Inkludert 20% rabatt (veil kr.24.000,-)

Pakke 5 (Heldag - full pakke)

Fotografering: under forberedelser + vielsen + 1,5 - 2 timer (studio/ location) 
+ festen. Inntil 10 timer totalt. Inkl. alle bildene fra visningen (200-500 stk) bilder
i høyoppløslig jpg format til fritt bruk.
Filene leveres hovedsaklig i farge, men eksemplene fra visningen i bw og con/lesscol følger også med.
OBS! Collager, Studio S ART bilder og Studio S plakatforslag kan ikke kjøpes digitalt.

kr.29.000,- Inkludert 20% rabatt (veil kr.36.000,-)

v

Studio SFoto + digitale filer20%
Foto & digitale filer
Pakkene forutsetter 

forhåndsbetaling!

For at dere skal kunne benytte dere av disse pakketilbudene, 
må den aktuelle pakken bestilles & betales i forkant av bryllupet. 

Bildene selges inkludert en enkel retusjering. Er det snakk om mye 
retusjering (digital manipulering) koster det kr.250,- pr. bilde. 

OBS! Om dere publiserer bildene på Facebook eller andre sosiale medier, 
skal bildene alltid krediteres med: ‘Foto: Silje Holter, Studio S - Kongsberg’

Pakke 1 (inkl. 1 time foto i studio)      

Foto: 1 time (i studio) 
inkl. 10 stk valgfrie digitale filer i høyoppløslig jpg format til fritt bruk.
Dere velger selv de 10 bildene dere vil ha. Filene leveres både i farge og bw/con. 
OBS! Collager, Studio S ART bilder og Studio S plakatforslag kan ikke kjøpes digitalt.

Hvis du ønsker å bestille flere enn de avtalte 10 bildene, kan du kjøpe flere for kr.390,- pr.stk. 
De ekstra bildene må da bestilles iløpet av uken bildene deres er tilgjengelig på onlinegalleriet. 

kr.7.000,- Inkludert 20% rabatt (veil kr.8.900,-) 

Pakke 2 (inkl. 1,5-2  timer foto i studio/ på location)

      
Foto: 1,5 - 2 timer (studio/ på location) 
inkl.30 stk valgfrie digitale filer i høyoppløslig jpg format til fritt bruk.
Du velger selv de 30 bildene du vil ha. Filene leveres både i farge og bw/con. 
OBS! Collager, Studio S ART bilder og Studio S plakatforslag kan ikke kjøpes digitalt.

Hvis du ønsker å bestille flere enn de avtalte 30 bildene, kan du kjøpe flere for kr.245,- pr.stk. 
De ekstra bildene må da bestilles iløpet av uken bildene deres er tilgjengelig på onlinegalleriet. 

kr.10.000,- Inkludert 20% rabatt (veil kr.12.500,-)

Pakke 3 (inkl. 1,5 - 2 time i studio/ location + vielse)    
 
Fotografering: 1,5 - 2 timer (studio/ location) + fotografering under vielsen
inkl.50 stk valgfrie digitale filer i høyoppløslig jpg format til fritt bruk.
Du velger selv de 50 bildene du vil ha. Filene leveres både i farge og bw/conl. 
OBS! Collager, Studio S ART bilder og Studio S plakatforslag kan ikke kjøpes digitalt.

Hvis du ønsker å bestille flere enn de avtalte 50 bildene, kan du kjøpe flere for kr.190,- pr.stk. 
De ekstra bildene må da bestilles iløpet av uken bildene deres er tilgjengelig på onlinegalleriet. 

kr.13.000,- Inkludert 20% rabatt (veil kr.16.400,-)



Pakke 4     

50 stk valgfrie digitale filer i høyoppløslig jpg format til fritt bruk.
Dere velger selv de 50 bildene dere vil ha. Filene leveres i både i farge og bw/con/lesscol. 
OBS! Collager, Studio S ART bilder og Studio S plakatforslag kan ikke kjøpes digitalt.

Hvis dere ønsker å bestille flere enn de avtalte 50 bildene, kan dere kjøpe flere for kr.158,- pr.stk. 
De ekstra bildene må da bestilles iløpet av uken bildene deres er tilgjengelig på onlinegalleriet. 

kr.7.900,- Inkludert 20% rabatt (veil kr.9.900,-)

Pakke 5- for den superraske!

Alle bildene fra visningen -  bestilles & betales innen et døgn.
Alle digitale filer (60-200stk/ 200 - 500 stk) i høyoppløslig jpg format til fritt bruk.
Filene leveres hovedsaklig i farge, men alle eksemplene i bw og con/lesscol følger med.
OBS! Collager, Studio S ART bilder og Studio S plakatforslag kan ikke kjøpes digitalt.

kr.10.500,-/ kr.14.000,- Inkludert 30% rabatt (veil kr.15.000,-/ 20.000,-)

v

Studio SDigitale pakker20%
Bestill senest en uke 

etter visning og få 20% 
på digitale filer.

30%
Bestill alle bildene innen

et døgn etter visning 
og få hele 30%!

For å benytte seg av disse pakketilbudene, må bildene bestilles senest en uke etter visning. 
(Med unntak av pakke 5 som må bestilles og betales senest et døgn etter visning.) 

Alle bestillinger som gjøres på et senere tidspunkt har ordinær pris.

Bildene selges inkludert en enkel retusjering. Er det snakk om mye 
retusjering (digital manipulering) koster det kr.250,- pr. bilde. 

OBS! Om dere publiserer bildene på Facebook eller andre sosiale medier, 
skal bildene alltid krediteres med: ‘Foto: Silje Holter, Studio S - Kongsberg’

Pakke 1      

10 stk valgfrie digitale filer i høyoppløslig jpg format til fritt bruk.
Dere velger selv de 10 bildene dere vil ha. Filene leveres både i farge og bw/con/lesscol. 
OBS! Collager, Studio S ART bilder og Studio S plakatforslag kan ikke kjøpes digitalt.

Hvis dere ønsker å bestille flere enn de avtalte 10 bildene, kan dere kjøpe flere for kr.390,- pr.stk. 
De ekstra bildene må da bestilles iløpet av uken bildene deres er tilgjengelig på onlinegalleriet. 

kr.3.900,- Inkludert 20% rabatt (veil kr.4900,-) 

Pakke 2
      
20 stk valgfrie digitale filer i høyoppløslig jpg format til fritt bruk.
Dere velger selv de 20 bildene dere vil ha. Filene leveres både i farge og bw/con/lesscol. 
OBS! Collager, Studio S ART bilder og Studio S plakatforslag kan ikke kjøpes digitalt.

Hvis dere ønsker å bestille flere enn de avtalte 20 bildene, kan dere kjøpe flere for kr.245,- pr.stk. 
De ekstra bildene må da bestilles iløpet av uken bildene deres er tilgjengelig på onlinegalleriet. 

kr.4.900,- Inkludert 20% rabatt (veil kr.6200,-)

Pakke 3      

30 stk valgfrie digitale filer i høyoppløslig jpg format til fritt bruk.
Dere velger selv de 30 bildene dere vil ha. Filene leveres både i farge og bw/con/lesscol. 
OBS! Collager, Studio S ART bilder og Studio S plakatforslag kan ikke kjøpes digitalt.

Hvis dere ønsker å bestille flere enn de avtalte 30 bildene, kan dere kjøpe flere for kr.197,- pr.stk. 
De ekstra bildene må da bestilles iløpet av uken bildene deres er tilgjengelig på onlinegalleriet. 

kr.5.900,- Inkludert 20% rabatt (veil kr.7500,-)

BEST
SELGER!



PRINT 
& 

LAMINERTE 
BILDER

DEBOND
(aluface)
3mm

BØRSTET
ALUMINIUM

3mm

AKRYL
(plexiglass)

5mm

LERRET
(på blindramme)

4,5 cm

FERDIG
M/ RAMME

Stort rammeutvalg!

ALBUM
CLASSIQUE

TOUCH
FINÈR

(direkte print på finèr)

15mm

TOUCH ART
NATURE

(print montert på finèr)

15mm

ALBUM
DELUX

TAKKEKORT
KLASSISK

(print montert i mappe)

Flere mapper å velge blant.

TAKKEKORT
DESIGN

(digitalt printede kort)

Mange design å velge blant.



DeBond
DeBond er et av Studio S sine mest populære produkter !

Platenes stilrene design setter bildene i fokus, og gir et moderne uttrykk som 
passer inn i de fleste hjem. Bak på platen monteres en sort ramme som oppheng. 
Montering på vegg blir enkelt og opphenget er nesten usynlig når produktet 
betraktes fra siden. Velg mellom rette og avrundede hjørner.

Vedlikehold:
Alle bilder levert på DeBond plater blir laminert. Det betyr at de blir påført 
en beskyttende film som både reduserer påvirkningen fra UV-stråling 
og beskytter det mot fysiske skader. Platene kan tørkes forsiktig av 
med vanlige rengjøringsmidler som du har hjemme.

DeBond
Et populært 

produkt!

Kvalitetsikring fra start til slutt
Studio S har selvfølgelig sin egen profflab, så hvis dere ønsker kvalitetsikring og eksklusive produkter 
med Studio S signatur kan dere kjøpe alt fra kvalitetsprint og spesialdesignede takkekort til profesjonelle 
lerret, praktfulle fotoalbum & ferdig innrammede bilder hos Studio S. Det skal lønne seg å være rask, dere får 
derfor 20% på alt av produkter som bestilles senest 1 uke etter visning. Alle bestillinger som gjøres på et senere 
tidspunkt har ordinær pris. PS. Kjøper dere digitale bilder hos Studio S blir dere VIP-kunder og får 20% på alt 
dere måtte ønske å bestille av produkter med de utvalgte bildene i et helt år!

FORSTØRRELSER

Størrelser (mål i cm) Print Laminert DeBond Alu Akryl Lerret

10x12/12x12/10x15
20% 

150,- 
120,-

- - - - -

13x18/14x18
20%

300,- 
240,-

750,-
600,-

- - - -

20x20/20x25
20%

500,- 
400,-

850,-
680,-

- - -

24x30/24x24
20%

750,- 
600,-

950,-
760,-

- - 3000,-
2400,-

30x40/30x30
20%

1200,- 
960,-

1500,-
1200,-

2500,-
2000,-

3000,-
2400,-

3000,-
2400,-

4000,-
3200,-

40x50/40x40
20%

1650,-
1320,-

2300,-
1840,-

3500,-
2800,-

4000,-
3200,-

4000,-
3200,-

5500,-
4400,-

50x70/ 50x75/50x50
20%

1900,-
1520,-

2750,-
2200,-

4500,-
3600,-

5000,-
4000,-

5000,-
4000,-

6500,-
5200,-

60x80/60x90/60x60
20%

2300,-
1840,-

3900,-
3120,-

5500,-
4400,-

6000,-
4800,-

6000,-
4800,-

7500,-
6000,-

70x100/70x70
20%

2900,-
2320,-

4900,-
3920,-

7500,-
6000,-

8000,-
6400,-

8000,-
6400,-

8500,-
6800,-

100X150
20%

- - 10.000,-
8000,-

- - -

PRINT & LAMINERTE BILDER
Print er ubehandlede papirkopier printet på profesjonelt Epson Luster papir. Semimatt overflate. Leveres i mappe eller på rull v/større størrelser. Trenger ramme med glass/
plexiglass for å bli et fullstendig produkt. Laminerte bilder er print som ved hjelp av en varmepresse blir påført en PVC-hinne som både reduserer påvirkningen fra UV-stråling og 
som beskytter mot fysiske skader. Bildet monteres deretter på stiv kartong. Laminerte bilder trenger ikke glass, og kan tørkes forsiktig av med vanlige rengjøringsmidler som dere 
har hjemme. Matt overflate. Trenger ramme for å bli et fullstendig produkt. Leveres kun med rette hjørner.

DEBOND - 3mm
Et moderne og stilrent produkt i høy kvalitet som passer inn overalt! Bilder som bestilles på DeBond monteres på en 3mm tykk sandwichplate av aluminium og sort PVC. 
Platens stabilitet og helt jevne overflate gjør at dette produktet fungerer ekstra bra til bilder i store formater. DeBond platene leveres med en ferdig montert sort rammelist 
på baksiden som oppheng. Montering på vegg blir enkelt og opphenget er nesten usynlig når produktet betraktes fra siden.Velg mellom rette og avrundede hjørner.

ALUMINIUM - 3mm
Produktet som gir et skikkelig røft og industrielt uttrykk!.  Bildet printes direkte på en aluminiumsplate i børstet stål. Platen er bygget opp av en svart komposittkjerne og børstet 
aluminiumstopplag. Aluminiumen på baksiden er grå. Produktet egner seg ekstra godt til ekstra kunstneriske bilder. Aluminiumsplatene platene leveres med en ferdig montert sort 
rammelist på baksiden som oppheng. Montering på vegg blir enkelt og opphenget er nesten usynlig når produktet betraktes fra siden. Velg mellom rette og avrundede hjørner.

AKRYL - 5 mm 
Et herlig blikkfang av et produkt som tilfører en ekstra følelse av dybde til bildet. Bildet printes og monteres på baksiden av akrylplaten og produktet leveres med en ferdig 
montert sort rammelist på baksiden som oppheng. Montering på vegg blir enkelt og opphenget er nesten usynlig når produktet betraktes fra siden. Velg mellom rette og 
avrundede hjørner.

LERRET - 4,5cm blindramme 
Bilder printet på lerret gir dere en ‘malerifølelse’ når dere betrakter bildet pga den fine strukturen i lerretet. Produktet gir også en følelse av dybde siden bildet brettes rundt 
blindrammen.Bilder printet på lerret blir påført en PVC-hinne og deretter presset ned i en lerretsduk. Strukturen vises tydelig på overflaten, og gir dermed bildene en egen
karakter. Lerretsbildene spennes opp på en 4,5cm bred blindramme og leveres klare til å henges rett på vegg. 

20%
Bestill senest en uke 

etter visning og få 20% 
på alle produkter.



Collager
Collage betyr flere bilder satt sammen. Perfekt til dere som liker å fortelle en historie med bildene og vise frem 
flere av blinkskuddene samtidig . Jeg tilbyr flere ulike maler og kan tilby mange forskjellige sammensetninger. 
Malene er i utgangspunktet firkantet, men jeg også skreddersy dem i andre formater om dere skulle ønske det. 

COLLAGER
(Ferdig produkt - inkludert bilde)

Størrelser 
(mål i cm)

DeBond
3mm -  inkl.oppheng

Ferdig m/ramme
Valgfri prisklasse

30x30cm
20%

3000,-
2400,-

4500,-
3600,-

40x40cm
20%

4000,-
3200,-

6000,-
4800,-

50x50cm
20%

5000,-
4000,-

7000,-
5600,-

60x60cm
20%

6000,-
4800,-

8000,-
6400,-

Rammer
Studio S har et stort utvalg av kvalitetsrammer. Spør om råd og veiledning. Alle rammene 
kan skaffes i de fleste størrelser og mål. Prisene under er inkludert bilde og valgfri rammelist. 
Husk å si ifra om dere ønsker ubehandlet print (m/plexiglass) eller laminert bilde (uten glass).

OBS! Hvis det er viktig for dere å få tak i den samme rammen til en senere anledning, vil jeg anbefale dere å kjøpe 
en ekstra ramme med en gang, da leverandørene plutselig kan gå tom for listen eller slutte å produsere den.

RAMMER
  (Ferdig produkt - inkludert bilde)

Størrelser
(mål i cm)

Gruppe A
Prisklasse 1 - 3

Gruppe B
Prisklasse 4 - 5

Gruppe C
Prisklasse 6 - 7

13x18/14x18
20%

1500,-
1200,-

2000,-
1600,-

2500,-
2000,-

20x20/20x25
20%

2000,-
1600,-

2500,-
2000,-

3000,-
2400,-

24x30/24x24
20%

2500,-
2000,-

3000,-
2400,-

3500,-
2800,-

30x40/30x30
20%

3000,-
2400,-

3500,-
2800,-

4000,-
3200,-

40x50/40x40
20%

3500,-
2800,-

4500,-
3600,-

5500,-
4400,-

50x70/ 50x75/50x50
20%

4500,-
3600,-

5500,-
4400,-

6500,-
5200,-

60x80/60x90/60x60
20%

5500,-
4400,-

6500,-
5200,-

7500,-
6000,-

70x100/70x70
20%

6500,-
5200,-

7500,-
6000,-

8500,-
6800,-

20%
Bestill senest en uke 

etter visning og få 20% 
på alle produkter. Studio SRammer & collager



Studio STouch produkter

TOUCH FINÈR

Touch Finèr
Liker dere den naturlige, nordiske looken? Da hadde jeg virkelig valgt produktet Touch Finèr! Her printes 
bildet direkte på kryssfinèr i bjørk trestruktur. Produktet har slipte kanter og skjult oppheng. Inkludert 
standard 5 grader avrundede hjørner. OBS! Kan også bestillles med rette kanter om man liker det bedre. 
OBS! Må beregne at tiden og lyset vil gulne treverket noe over tid. 

TOUCH FINÈR 
(Bildet printes rett på finèrplaten)

Størrelser Type Ferdig produkt

20x20cm
20%

Touch Finèr 1500,-
1200,-

30x30/ 30x40cm
20%

Touch Finèr 2500,-
2000,-

40x40/ 40x50/ 40x60cm
20%

Touch Finèr 3500,-
2800,-

50x50/ 50x70cm
20%

Touch Finèr 4500,-
3600,-

70x100/ 100x100cm
20%

Touch Finèr 7500,-
6000,-

Touch Art Nature
Touch Art Nature er et unikt håndverksprodukt med et organisk uttrykk og en unik kvalitet! Bildene blir 
printet på FineArt papir og montert på 15mm kryssfinèr av bjørk. For å fremheve det organiske uttrykket 
blir bildet slipt etter at det er montert på platen.Fiberkantene i papiret blir synlige og det blir en lekker 
overgang mellom bildet og platen, samtidig som at hjørnene og kantene blir avrundet. Strukturen i treet 
kommer også tydelig frem. For å gi bildet god beskyttelse og et unikt uttrykk pensles bildet for hånd med 
matt lakk. Leveres med ferdig veggoppheng.

TOUCH ART NATURE - sirkel

Størrelser Type Ferdig produkt

20x20cm
20%

Touch Art Nature - sirkel 1500,-
1200,-

30x30cm
20%

Touch Art Nature - sirkel 2500,-
2000,-

40x40cm
20%

Touch Art Nature - sirkel 3500,-
2800,-

50x50cm
20%

Touch Art Nature - sirkel 4500,-
3600,-

60x60cm
20%

Touch Art Nature - sirkel 5500,-
4400,-

Størrelser Type Ferdig produkt

3 stk Touch Art Nature: 40x40/ 50x50/ 60x60

20%
Touch Art Nature - sirkel modul 10.000,-

8000,-



ALBUM

Størrelser Classique DeLux

15x15cm - 10 sider (10 bilder)
20%

3000,-
2400,-

-

15x15cm - 20 sider (20 bilder)
20%

4000,-
3200,-

-

15x15cm - 10 sider (20 - 30 bilder)
20%

- 5000,-
4000,-

20x20cm - 10 sider (20 - 30 bilder)
20%

- 7000-,
5600,-

20x20cm - 20 sider (40 - 50 bilder)
20%

- 8000,-
6400,-

30x30cm - 20 sider (50 - 70 bilder)
20%

- 12.000,-
9600,-

Hvorfor velge album?
Studio S Classique & Studio S DeLux  er begge flotte kvalitetsalbum som håndlages etter bestilling, og som vil få et hvert stuebord til å skinne litt ekstra! 
Ikke la minnene bli liggende i en skuff, men ta vare på de beste bildene fra fotograferingen på en måte som du og dine nærmeste vil få glede av i generasjoner!

STUDIO S - CLASSIQUE 

Dette albumet er et perfekt produkt for dere som ønsker å samle de 10 eller 20 beste bildene fra fotograferingen i et flott og enkelt kvalitetsalbum, med ett og ett 
bilde plassert på hver side. Dere velger selv hvilke bilder dere ønsker å ha med i albumet. Det blir så designet et forslag som godkjennes av dere før albumet sendes til trykk 
og håndlages etter bestilling. Bildene printes på Epson Luster papir, og det er mange fine omslagsmateriell i forskjelige fargenyanser å velge blant. Albumet leveres uten eske.

STUDIO S - DELUX

Det ligger i navnet, Studio S DeLux er et smykke av et album og et ekte stykke håndverk! For noen ganger skal man rett og slett unne seg litt ekstra. 
Store begivenheter fortjener stor oppmerksomhet,  og det er ekstra stas å sitte igjen med et ekstra flott minne fra bryllupsdagen deres! 

For å sikre at albumet er av høyeste mulige kvalitet brukes til en hver tid Epson’s nyeste teknologi til produksjon av bildene. Hver enkelt side lamineres, noe som gir 
høyest tenkelig oppløsning, holdbarhet og beskyttelse. DeLux albumene egner seg dessuten veldig godt til fotoserier/ collager. Dere velger selv hvilke bilder dere 
ønsker å ha med og dere kan selvfølgelig velge om dere vil ha bildene levert i farge, sorthvit eller con, eller kanskje dere ønsker en mix. Det blir så designet et forslag til 
hvordan bildene skal plasseres og albumet sendes først til trykk når dere har godkjent designet. I Delux albumet, kan dere også komme med innspill til tekst dere synes 
passer fint til bildene. Albumet leveres i en spesialtilpasset kvalitetseske, med samme omslag som selve albumet. Mer eksklusivt enn dette blir det ikke!

TAKKEKORT (Minimum 20 stk)

Antall Klassisk Design 

 20 - 30 stk
 20%

45,- (pr.stk)
36,- (pr.stk)

55,- (pr.stk)
44,- (pr.stk)

 31 - 100 stk 40,- (pr.stk)
32,- (pr.stk)

50,- (pr.stk)
40,- (pr.stk)

101 - 200 stk 35,- (pr.stk)
28,- (pr.stk)

45,- (pr.stk)
36,- (pr.stk)

201 stk + 30,- (pr.stk)
24,- (pr.stk)

40,- (pr.stk)
32,- (pr.stk)

Tillegg for tekst printet på kortet                     10,- (pr stk)  (kunn hvite)
                      8,- (pr.stk)  (kunn hvite)

Inkludert tekst

KLASSISK - TAKKEKORT

Klassiske takkekort printes i 15x15 cm og monteres i mapper som er 16x16cm. Kortene leveres m/ konvolutter.  Minimum bestilling: 20 stk.
Velg 1x enkeltbilde, eller flere bilder satt sammen i en collage (Maks 9 bilder). Samme pris. (Spør om eksempler eller se www.siljeholter.no)

DESIGN - TAKKEKORT

Designkortene printes direkte på diamond kartong med litt skimmer i overflaten i 16x16cm. Kortene designes etter bestilling og passer fint til  2-11 bilder. 
Dere bestemmer tekst. Designforslag sendes på mail godkjennes av dere før kortet sendes i trykk. Leveres m/ konvolutter. Minimum bestilling: 20 stk.

Studio SAlbum

STUDIO S - CLASSIQUE

Studio STakkekort

TAKKEKORT - KLASSISK

TAKKEKORT - DESIGN

STUDIO S - DELUX



Studio S
Ditt helt personlige kunstverk
Har dere lyst på noe helt unikt og 100% personlig? Bestill deres eget ART bilde! 
Studio S har lang erfaring innen digital manipulering og tilbyr å lage helt 
personlige kunstverk av bildene deres. 

Jeg lager et forslag og vi blir enige om at bildet er som dere ønsker før det 
settes i produksjon. ART bildene kan IKKE kjøpes som digitale filer. Dette fordi 
jeg som fotograf og digital kunstner ønsker å vite at sluttresultatet har den 
kvaliteten og finishen jeg mener at bildet fortjener. Bildene blir signert med 
Studio S sin logo og kan kjøpes på plater eller ferdig med ramme.

PS. Jeg kan også lage ART bilder av et fotografier dere har tatt selv ;-)

kr.950,- (pr. time) + ønsket produkt.

PS. Er dere VIP-kunder hos Studio S får dere 20% også på dette produktet ;-)

Studio S ART

100%
made by
Studio S



Booking:
938 85 475
mail@siljeholter.no

Hvordan bestille time?
Booking
Ring, send meg en mail eller legg igjen en beskjed på messenger.
Dere kan også få oversikt over ledige timer på onlinekalenderen. Se: www.siljeholter.no

En fotograf på farten
Siden jeg jobber alene og er mye på farten har jeg dessverre ikke mulighet til å ha faste 
åpningstider, men ta kontakt så tar vi en prat på tlf eller avtaler en tid vi kan møtes i studio :-)

Studio eller location?
Hva burde dere velge? 
Hvordan type bilder ønsker dere å sitte igjen med? Når dere tar bilder i studio med hvit eller 
mørk bakgrunn, blir dere som fotograferes satt i fokus, ikke omgivelsene. Fotograferer vi på 
location eller i studio med foto- eller tapetbakgrunn blir både person og omgivelsene 
en del av bildet. Tenk nøye i gjennom hva dere liker best.

I studio - hvit bakgrunn
Mange ønsker hvit bakgrunn. Hvit bakgrunn gir et godt utgangspunkt for videreutvikling av 
bildene, som å lage collager, legge til tekst, tegninger, grafiske elementer etc. Hvit bakgrunn 
gir en slags tidløs ‘fashion look’ . Jeg kjører en enkel lyssettingen som gir rom for lekenhet 
og bevegelse i studio slik at impulsivitet og personlighet kommer i fokus. 

I studio -  moderne foto- eller tapetbakgrunn 
Flere og flere som ønsker studiobilder velger dette alternativet, og det skjønner jeg godt! 
Med disse flotte bakgrunnene og gulvene kan jeg skape det miljøet dere ønsker i studio. 
Velg alt fra vintage tapetbakgrunner og diffuse landskap til røffe betong- og grafittivegger. 
 Veldig virkningsfullt og stemningskapende! 

I studio -  klassisk mørk bakgrunn
Det er også mulig å velge en mer klassisk mørk bakgrunn. (Grå eller sort.) Dette er ekstra fint til 
gravidfoto, akt eller portretter hvor kreativ lyssettingen står i sentrum for å tilføre dybde og 
spesiell stemning til motivet. Jeg har også en vakker, gammel håndmalt bakgrunn tilgjengelig! 

På location- et avtalt sted eller i naturens egne kulisser
Ønsker dere å ta bilder i en mer naturlig setting? Jeg møter dere der dere liker dere aller best, 
om det skal være på yndlingscafeen deres, i skogen, i en av byens fine parker eller der dere skal 
ha bryllupsfesten. Jeg bruker naturlig lys så langt det lar seg gjøre, men har alltid med litt ekstra 
lys på lur hvis vi skulle trenge det i tillegg.

For mer info, se www.siljeholter.no.

Populært!
Flotte, moderne

bakgrunner
og gulv.



Hva bør vi tenke på?
Bryllupsfotografering - hva er vanlig?
En bryllupsfotografering varierer veldig etter behov, location og brudeparets 
ønsker. Jeg setter helst opp en uforpliktende samtaletime med dere på forhånd 
så vi kan bli bedre kjent, drøfte idèer, se på produkter og eventuelle pakkeløsninger. 

Mitt mål er alltid at bryllupsbildene deres skal gjenspeile deres personlighet og stil. 
Fotografering er kommunikasjon, det er derfor viktig at dere føler at dere har 
en god kjemi med meg også. Jeg er en sosial person som er kjent for å ha en lett 
og uhøytidlig tone, og vil gjøre mitt aller beste for få dere til å slappe av og ha det 
moro underveis!

Vurder nøye hvor store deler av dagen dere ønsker dokumentert. Bilder fra 
forberedelser hos frisøren, fra vielsen og under festen kan gi dere mange 
magiske øyeblikk å se tilbake på. 

Book time i god tid
Vær ute i god tid når dere skal bestille time, gjerne et år eller to i forveien. 

Rekvisitter - vær kreativ!
Ønsker dere å understreke hvem dere er som par gjennom å bruke rekvisitter? 
Spill på rollemønster, stil og sjanger. Tenk ‘film stills’ og ta med rekvisitter som 
understreker stemningen dere vil understreke eller humoren dere vil poengtere. 
Dere vil på denne måten sitte igjen med bilder som er helt særegne for dere. 
Dessuten lover jeg at vi vil ha det veldig gøy underveis :-) 

Skal dere ha med barn på fotograferingen?
Barn er som oftest vel så spente som dere selv på bryllupsdagen. De vet det er 
mange forventninger til dem og kan derfor ofte bli masete og gå fort lei. Ta derfor 
med noe de synes det er gøy å leke med eller gi dem noen morsomme rekvisitter 
som passer til stilen på resten av bryllupsbildene. Såpebobler og ballonger er alltid 
en sikker slager, men tenk også på andre effekter som vil kunne passe.

PS. Jeg kommer selvfølgelig gjerne med innspill og ideer til både stil og rekvisitter.

For flere tips og mer inspirasjon se: www.siljeholter.no

Stemning
Studio S møter dere med 

smittende godt humør
og garanterer topp

stemning :-)

Velkommen!



Studio S Nymoens Torg 4B, 3611 Kongsberg Telefon 938 85 475 E-post mail@siljeholter.no  Web http://www.siljeholter.no

Åpningstider :  man-lør (etter avtale)
  Velkommen til en inspirerende opplevelse :-)


