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Welkom
Ik ben zo blij dat je er bent!! Dit is
een groot moment in je leven, dus
ik wil je feliciteren en bedanken
dat je mij hebt gekozen om deze
kostbare herinneringen vast te
leggen.

Ik weet dat het kiezen van outfits
moeilijk kan zijn, dus ik ben hier
om te helpen. Soms zien we
outfits die zo goed bij elkaar
passen en soms gewoon niet,
maar het is moeilijk om vast te
stellen wat een geweldige styling
is, dus hier is een klein inzicht...



De sleutel tot het maken van
samenhangende groeps-, familie- of
koppelfoto's is het dragen van kleuren die
elkaar aanvullen. Draag niet allemaal
dezelfde exacte tint van één kleur, maar
meng in plaats daarvan vergelijkbare
neutrale kleuren, of draag verschillende
tinten van één kleur.

Je wilt looks die bij elkaar passen, maar
geen exacte kopieën van elk zijn.

Ik raad ten zeerste aan om bij neutrale
kleuren te blijven. Als ik neutrale kleuren
zeg, bedoel ik niet alleen wit, beige en
grijs. Elke kleur op de regenboog heeft een
neutrale toon of een gedempte versie.

Hier zijn enkele voorbeelden van
kleurtinten die de klus klaren..

TAUPE CLAY FOREST GREEN MUSTARD

MAUVE DUSTY BLUE SAGE DUSTY ROSE

COMPLEMENT, DON’T MATCH

NEUTRALS, NEUTRALS, NEUTRALS

EARTH TONES

DUSTY COLORS

LET'S JUMP 
RIGHT INTO IT



Ze hoeven niet helemaal
te worden geëlimineerd,
maar om het simpel te
zeggen, ze moeten met
mate worden gebruikt.
Vermijd het dragen van
erg drukke, afleidende
patronen en het
combineren van
verschillende patronen.

Houd je locatie in
gedachten, want je wilt
geen deel uitmaken van
je achtergrond. Als we in
een bloemenveld zijn,
draag dan geen bloemen.
Je moet opvallen, niet
opgaan.

Texturen kunnen een
dimensie toevoegen aan
uw foto's, dus franjes,
denim, imitatiebont en
linnen zijn allemaal
welkom op het feest.

PATRONEN KUNNEN EEN
MOEILIJK ONDERWERP
ZIJN

PATRONEN MET
MATE



LOOSEN UP & 
GET COMFORTABLE

Om die echt openhartige momenten
te krijgen, waar je interactie hebt met
je belangrijke anderen, moet je je op je
gemak voelen. Anders, geloof me, zal
je gezicht me alles vertellen over de
strakke broek die in je middel graaft.

Je zult wat cardio krijgen tijdens onze
sessie, rennen en ronddansen. Je wilt
je geen zorgen maken dat er iets
losraakt of dat een bh-bandje
zichtbaar wordt, dus zorg ervoor dat je
kleding niet opnieuw hoeft te worden
afgesteld. Ik raad aan om iets te kiezen
dat je al kent en waar je van houdt.

Je bent meer dan welkom om zwierige
rokken of jurken te dragen, die
beweging laten zien. Deze voegen
energie toe aan
onze foto's en ze laten je er prachtig
uitzien.

Kleed je naar het weer. Is het super
warm buiten? Vermijd dan lange
mouwen en dikke truien maar ga voor
luchtige stoffen. Vriest het buiten
stenen uit de grond? Kies dan voor
een cozy warme outfit zodat je niet de
hele tijd al bibberend op beeld staat. 

KIES 'COMFORT OVER STYLE'

DENK AAN BEWEGING

HOU REKENING MET HET WEER



SOME
BEAUTIFUL
EXAMPLES
*by other photographers*



IT'S ALL ABOUT YOU

NOG ALTIJD GEEN
IDEE WAT TE
DRAGEN?

Uiteindelijk draait het allemaal om het nauwkeurig vastleggen van wie jij
bent dus het belangrijkste accessoire, om ervoor te zorgen dat je
zelfvertrouwen straalt, is comfort.

Hoewel ik kleding aanbeveel die ingelopen is, kan nieuwe kleding soms
net dat beetje extra zelfvertrouwen geven.

Als je rekwisieten of speciale items meeneemt die uniek zijn voor jou, kan
je iets heel persoonlijks maken. Hier volgen dus enkele ideeën:

De hond, een hoed, gitaar, skateboard, oude auto/motorfiets, favoriete
snack, champagne, of wat je ook maar kan bedenken dat echt de
essentie van wie je bent weergeeft.

Maak je geen zorgen! Dat is waarom ik
hier ben! Stuur me gewoon de foto's
van wat je overweegt en ik zal je laten
weten wat het beste werkt. Dit is jouw
tijd om te schitteren en niemand houdt
je tegen! 

BLIJF TROUW AAN JEZELF

MAAK JE FOTO'S UNIEK



LOTS OF LOVE,

Miek


