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Jullie gaan trouwen! Gefeliciteerd!
Er staan spannende tijden aan te komen waarin
jullie veel beslissingen  moeten maken. Het is niet
vanzelfsprekend om te weten hoe je hieraan moet
beginnen. Elke maand zal je meer en meer details
ontdekken waar je aan moet denken.

In 2017 ben ik zelf getrouwd en heb ik veel tips en
tricks genoteerd om de aanleiding naar de
huwelijksdag zo ontspannen mogelijk te laten
verlopen. De combinatie met mijn ervaringen als
huwelijksfotograaf sinds 2013 heeft geleid tot een
aardig pakketje kennis en inzichten. Ik heb alles
verwerkt in mijn wedding platform, maar er zijn
enkele tips die ik toch al met jou wil delen!



1. EEN HUWELIJKSFOTOGRAAF
KIEZEN

De fotograaf kiezen is een belangrijke beslissing.
De foto's die jullie ontvangen zullen voor altijd
dicht bij jullie zijn, en de mooiste details naar
boven brengen die jullie herinneren aan deze
dag.

Neem de tijd om deze beslissing te nemen.
Bekijk verschillende portfolio's, kies een stijl die
jullie mooi vinden, en kies vooral een fotograaf
waar jullie zich goed bij voelen. Vraag altijd eerst
een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan, en
als het klikt zit je goed!



Als je geen idee hebt waar je moet beginnen,
maak dan een keuze tussen twee grote stijlen:

FOTOJOURNALISTIEK
Deze benadering komt tegenwoordig het
meeste voor. Het belangrijkste is om de hele dag
in beeld te brengen en als verhaal te laten zien.
Spontane momenten fotograferen is
belangrijker dan geposeerde foto's. Daardoor
zijn er veel emoties te zien; een lach, een traan,
geluk en liefde.

KLASSIEK
De klassieke benadering focust meer op het
maken van de perfecte foto's die geposeerd zijn,
in combinatie met extra materialen en vaak
kunstmatig licht zoals flitsers.



2. DE SHOT LIST

Heb je online al opgezocht hoe je een huwelijk
moet plannen, dan heb je waarcshijnlijk de tip
gelezen om een 'shot list' op te maken. Dat is
een lijst met foto's die je aan jouw fotograaf wilt
geven. Mijn advies? Weg ermee.

Wil je dat de fotograaf aandacht besteedt aan de
momenten gedurende de dag en deze
fotografeert zoals ze gebeuren, of dat hij op een
papiertje moet kijken welke beelden hij nog
moet maken?

Dat gezegd zijnde, kan het wél heel handig zijn
om een lijst voor familiefoto's aan te maken,
zeker voor grote groepen. Denk op voorhand na
over alle mogelijke samenstellingen zodat
iemand de groepjes kan afroepen. Snel, efficiënt,
en je bent gerust dat je niemand vergeten bent. 



3. UNPLUGGED WEDDINGS

Het is tegenwoordig moeilijk in te beelden dat
mensen geen GSM in de hand hebben. Zelfs op
zo'n mooi moment als jullie huwelijksdag,
wanneer iedereen is opgekleed, en familie en
vrienden allemaal samen zijn om dit te vieren,
worden de GSM's vaak boven gehaald.

Ik heb het zelf al vaak meegemaakt. De bruid
komt naar het altaar gestapt en plots staat er
iemand récht voor mijn lens om een foto te
maken. Daarnaast is de helft van de andere
gasten ook nog foto's aan het maken, in de
plaats van te genieten en stil te staan bij dit
moment. Zelfs de ouders. Ik fotografeer veel
liever de gasten hun gezichten en reactie, dan
de achterkant van hun telefoons.

Een GSM-vrij huwelijk maakt meer en meer zijn
intrede.



Je kan gerust aan de gasten vragen om hun
GSM's, tablets en camera's tijdens de ceremonie
aan de kant te leggen. Leg uit dat jullie liever hun
gezichten zien, en dat er een fotograaf aanwezig
is om foto's te maken. Tijdens de rest van de dag
kunnen ze nog maar zo veel foto's maken als ze
willen.

Vraag dit in de uitnodiging, of maak aan de
ingang van de ceremonie een mooi bord waar
dit op uitgelegd staat.

Ik maak zelf veel foto's van de gasten tijdens de
receptie. Het is voor jullie fijn om achteraf terug
te kijken naar alle genodigden, en voor de
gasten zelf is het ook fijn om hun eigen foto's te
zien in de galerij die jullie met hun kunnen
delen.



4. Accepteer dat de dag anders kan
verlopen zoals gepland

Om zo weinig mogelijk stress te hebben is het
belangrijk om met deze mindset de dag te
starten. Sommige zaken heb je gewoonweg niet
allemaal in eigen handen.

Kijk naar de positieve dingen en neem de dag
zoals hij komt, ongeacht alle voorbereidingen
die je hebt getroffen. Geniet van de momenten,
luister aandachtig naar de geloften, straal op de
foto's en geniet van de aanwezigheid van jullie
geliefden.

Op deze manier zal je er zelf de mooiste
herinneringen aan overhouden.



5. WAT NA DE BRUILOFT

Met alle voorbereidingen voor de trouwdag zou
je nog vergeten na te denken over de dag
nadien. Hier zijn enkele tips:

- Geniet van een lekker ontbijt, op de locatie
waar jullie verblijven, of laat een mand leveren
aan huis.

- Laat de laatste spullen ophalen door de
ceremoniemeester of een getuige.

- Neem de rest van de bruidstaart mee om in te
vriezen.

- Laat het bruidsboeket prepareren om te
bewaren.

- Stuur bedank-kaartjes naar de gasten.

- Laat je trouwkleed reinigen in de droogkuis.



Bedankt !

Voila, dit is een kleine aanzet met 5 tips die ik met jou gedeeld heb.

Vond je dit interessant en ben je nog meer op zoek naar een leidraad, tips & tricks uit het
werkveld, dan kan je je inschrijven op het wedding platform:
https://www.sylviestijven.com/wedding-coach

Hier ga je nog meer artikels vinden over de ceremonie, huwelijksposes, verlovingsfoto's,
een draaiboek, drukwerk, voorbeelden van dagindelingen, de gastenlijst, tips bij regenweer,
checklists om te downloaden, een budgetplanner, ehbo-kit, en nog veel meer.
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