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Ukkiepukkieplan deluxe

Het neusje van de zalm: zowat alles wat je maar wensen kan: ukkiepukkieplan ‘deluxe’.
De samenwerking tussen twee fotografen, met ieder zijn eigen visie en stijl, maakt dit plan
uniek…
Dit unieke concept bestaat uit maar liefst vier onderdelen:
1.
2.
3.
4.

De bellysessie
De newbornsessie
Het fotoalbum
De cakesmash fotosessie

Ook bij dit plan blijven we trouw aan het aanbrengen van alle foto’s in hoge resolutie op usbstick, maar deze keer gaan we nog een stapje verder. Jullie ontvangen deze keer het usbstickje voorzien van de naam van jullie kleine wondertje in een gepersonaliseerde picture
box met linnen afwerking, inclusief 10 prints van de sessies.
De box zelf biedt ruimte voor een 100-tal foto’s waardoor hij heel waardevolle
herinneringen kan bewaren voor later.

De bellysessie of zwangerschapssessie
Fotograaf: Christ Vilez – Locatie: studio te Maarkedal of locatie naar keuze

Het blijft altijd mooi om op beeld vast te leggen: een bol buikje, een blik vol verwachting
naar het kleine wondertje dat op komst is… Een blijvende herinnering, ook om later te tonen
aan je kind…

Een bellysessie gaat meestal door in de studio te Maarkedal (nabij Ronse), maar kan ook wel
op locatie (bv aan zee, duinen, park). We geven de raad enkel tijdens de warmere maanden
te opteren voor een sessie buiten. Een andere mogelijkheid op locatie én binnen is het
kasteel van Poeke nabij Aalter. Wanneer u voor deze mogelijkheid kiest geven wij de
contactgegevens door zodat je de locatie zelf kan inboeken (kost momenteel 12.50 euro per
uur).

Een fotosessie duurt ongeveer anderhalf uur. Ook de papa en grote broer of zus kunnen mee
op de foto! Wij beschikken over enkele accessoires (krijtbordje, roze/blauw lint, roze/blauwe
babyschoentjes…), maar u mag gerust ook zaken meebrengen zoals bv eigen schoentjes,
echo,… Graag bespreek ik dit dan vooraf zodat we de fotosessie goed kunnen voorbereiden.
U mag gerust ook voorbeeldfoto’s vooraf tonen, zo hebben we een goed idee wat uw
wensen zijn…
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De kledij dient u zelf te voorzien. Het is altijd wel leuk om op een witte achtergrond witte
kledij te dragen, op een zwarte achtergrond zwarte kledij… Een wit of zwart topje en
schortje zijn dan ook ideaal! Daarnaast mag je uiteraard ook andere kledij meebrengen!
Het is ook mogelijk om deze foto’s te gebruiken voor geboortekaartjes! Ook daarvoor kan u
bij ons terecht… Vraag gerust meer info.
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De newbornsessie
Fotograaf: Christ Vilez – Locatie: Motestraat 6 bus 5 te Ardooie OF Vanessa De Koninck –
locatie: Stationweg 7 te Nieuwerkerken (Aalst)

Het is zover! Proficiat… Het kleine wondertje is geboren…
Vooraf hebben jullie de uitgerekende datum medegedeeld aan jullie fotograaf naar keuze,
maar er wordt nog geen definitieve datum voor de fotosessie geprikt… Het is te
onvoorspelbaar wanneer een baby wordt geboren. Sommige een paar weekjes vroeger dan
voorzien, andere blijven liever nog een weekje langer in mama’s buikje…
Het is wel heel interessant om zo snel als mogelijk de fotograaf te verwittigen zodat we dan
een datum kunnen vastzetten. Een newbornsessie gebeurt bij voorkeur tussen de vijfde en
vijftiende dag. Soms kan hier vanaf geweken worden… een te vroeg geboren baby moet
helaas soms nog even in de materniteit verblijven… Dit is geen ramp om op een later tijdstip
toch nog een mooie reeks te maken!
Het voordeel om bij ons thuis te werken is dat wij die huiselijke warme sfeer letterlijk en
figuurlijk mogen nemen! Er is extra verwarmingselement voorzien, dicht bij jullie baby…. Wij
richten onze woonplaats in met een beanbag, achtergrondsysteem en allerlei props.
Ideaal is dat de baby net vooraf nog voeding kreeg… We weten dat dit niet altijd mogelijk is…
Maar na een maaltijd slaapt de baby sneller… Ook al heb je net de baby voeding gegeven,
toch vragen wij steeds extra voeding mee te brengen. Wanneer de baby mocht honger
krijgen, kunnen jullie dit in alle rust hier geven.. Ook een knuffel van de mama of papa
tussendoor is mogelijk! Een tijdsduur kleven op zo’n fotosessie is moeilijk… Onze ervaring
leert dat het ongeveer twee uur duurt, maar alles hangt af van hoe vlot het verloopt…. Wij
kregen al vaak een ‘sorry’, omdat het wat langer duurde… maar dit is zeker niet nodig! Zoals
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eerder gezegd: comfort primeert! Wij nemen dan ook graag de tijd jullie prins of prinses in
alle mogelijke goede omstandigheden te fotograferen.
Wij bezitten allerlei props, pakjes, schaaltjes, bedje, bananenblad, achtergronddoeken, vinyl,
kroontjes, vlinderdasjes,… om er een mooie reeks van te maken.
Bij het gebruik van de props, achtergronden,.. houden wij rekening met het geslacht van de
baby (roze bij een jongen past niet zo goed), maar ook met jullie wensen… Jullie mogen
gerust een kijkje nemen tussen de verschillende pakjes en props en ideetjes aanbrengen.
Vaak krijgen we ook de vraag of een foto met grote broer of zus mogelijk is?
Dit is in beperkte mate mogelijk op een achtergrondvinyl… Dit is een beperkt aantal. Vele
ouders komen liever zonder grote broer of zus mee, omdat twee uur wachten minder leuk
is, of iets moeilijker… Rust is uiteraard van belang voor het slagen van de fotosessie…
Binnen de 2 a 3 dagen na de fotosessie krijg je enkele verkleinde voorbeeldfoto’s waar ook
een logo op staat van de fotograaf. Ondertussen is ook jullie gepersonaliseerd usb-stickje
klaar. Dit is ook het moment waarop jullie jullie keuze kunnen opgeven voor de 10 prints van
de bellysessie en de 10 prints van de newbornsessie.
Het afwerken van de foto’s duurt maximaal 3 weken.
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Het fotoalbum
Grafisch ontwerp: Vanessa De Koninck
Kwaliteitsvol album van 20 bladzijden ter waarde van 100 euro.
Album met afgeronde hoeken, cover in leder of linnen… Vraag gerust naar de vele mogelijkheden van
de cover.
De lay-flat binding en het fotopapier in Silk kwaliteit maken dit geheel tot een topper!
Van zodra jullie een keuze hebben gemaakt welke foto’s (16-tal) jullie in het album wensen, beginnen
wij aan het ontwerp van de 10 spreads (dubbele pagina’s).
Het ontwerp zelf wordt jullie steeds vooraf doorgestuurd zodat jullie kunnen bevestigen voordat het
album effectief in productie gaat.
Het album wordt steeds afgeleverd in een kartonnen doosje, gepersonaliseerd met de naam van
jullie wondertje.
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De cakesmashfotosessie
Fotografe: Vanessa De Koninck – locatie: Stationweg 7 te Nieuwerkerken (nabij Aalst)
De eerste verjaardag van jullie ukkepuk op een hippe, unieke en superleuke manier vieren?
Dat kan bij een cakesmash fotoshoot! Plakkerige handjes, vieze voetjes en een gekleurd snoetje;
Deze keer mag het!!
Een cakesmash fotoshoot duurt ongeveer een uurtje en bestaat uit drie delen...
1. De pre smash: enkele losse shots van jullie kleine pruts zonder de taart maar wel met attributen
zoals een stoeltje, krukje,...
2. De cakesmash zelf! We hebben daarvoor een tutu rokje, broekje met bretelletjes, ballonnen,
decoratie,... Heb je zelf een leuke outfit? Breng hem gerust mee!
We vragen jullie wel de 'taart' zelf te voorzien, zo is ze ook volledig naar jullie wensen...
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Laat je ook even weten welke kleur ze zal zijn, dan stem ik mijn decor daarop af.
We kunnen jullie uiteraard enkele tips geven om de leukste taarten te vinden.
3. De baddershoot! Jullie kleine pruts hoeft natuurlijk niet boordevol taart mee naar huis... We
vullen een badje met lekker warm water en heel wat schuim waarin jullie kleine kapoen nog even
kan plonsen. Ook daar nemen we enkele leuke foto's van!
We kunnen jullie dit ukkiepukkieplan deluxe tijdelijk aanbieden aan de totaalprijs van *470 euro*.
De betaling gebeurt via overschrijving in twee schijven, het eerste deel (250 euro) vóór de belly
sessie, het resterende bedrag (220 euro) vóór de newbornsessie.
Nog even de sterke punten van ons plan op een rijtje:
-

3 volwaardige fotosessies
1 kwaliteitsvol newbornalbum van 20 bladzijden
Alle foto’s in hoge resolutie op gepersonaliseerd usb-stickje
Een prachtige gepersonaliseerde picture box met daarin jullie usb-stickje, 30 prints naar
keuze (formaat 15 x 10 cm) en ruimte om de box zelf aan te vullen met foto’s waardoor dit
een unieke en waardevolle box wordt boordevol herinneringen.
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