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EGY FOTÓS SZEMÉVEL



Üdvözöllek!

Horváth Katalin Fanni esküvői fotográfus vagyok. 

Ebben az e-bookban azt mutatom meg Neked, hogy mire

érdemes figyelned az esküvőd megszervezésekor ahhoz, hogy 

a lehető legjobb fotók készülhessenek rólatok a Nagy Napon.

Vágjunk is bele!



1. Találkozzatok
személyesen is 
a fotóssal!
Ha már kiválasztottátok a fotóst, akkor érdemes vele

személyesen is találkoznotok. 
 

Mivel amúgy is ismernie kell az esküvői nap pontos

forgatókönyvét, ezt jó már ekkor megbeszélni vele, ugyanis

olyan szempontokkal tudja segíteni a szervezést, amelyekre

esetleg nem is gondolnátok. 



2. Teszteljétek le a
fotóst!

Érdemes élesben is tesztelni a fotóst, megismerni a

munkastílusát, fotóinak minőségét, a legjobb alkalom pedig 

erre egy kötetlen és laza jegyesfotózás. Ha ekkor elégedettek

vagytok vele, akkor jöhet a következő lépés.



3. Kössetek szerződést 
a fotóssal!
A szerződésben feltétlenül szerepeljenek a fotós szolgáltatásának

részletei: az időpont és a helyszín, a rendelkezésre állás óraszáma, a

plusz órák díjazása, az előleg összege, a fizetés módja és határideje,

a fotók darabszáma, szerzői illetve felhasználási jogai, átadásának

mikéntje, valamint az, hogy ha a fotós rajta kívülálló okok miatt nem

tud megjelenni, akkor biztosít-e másik fotóst maga helyett.



4. Hagyjatok időt és
teret a készülődésre!
Ha szeretnétek a ceremónia előtti öltözködésről, esetleg a

koszorúslányokkal, tanúkkal való közös pezsgőzésről, készülődésről

is fotókat, akkor ügyeljetek arra, hogy ezeknek a helyszínei közel

legyenek egymáshoz, hogy a fotósnak is legyen alkalma az egyik

helyről a másikra odaérni, és minden fontos pillanatot elkapni.

Legyen rend és tisztaság, hogy ne utólag kelljen a képek felét

levágni egy-egy nem odaillő, akár kínosnak ható részlet miatt. 

Érdemes mindenkinél 20-20 percnyi idővel számolni.



5. Dobjátok el 
a telefont!
A készülődés alatt már semmi egyéb dolgotok ne legyen azon kívül,

hogy élvezzétek a nagy nap minden pillanatát. A legjobb az, ha

ilyenkor már a telefonotok sincs nálatok, hanem olyasvalakinél

csörög, aki helyettetek is el tudja intézni a felmerülő problémákat

(családtagok és rokonok érkezése, szobák átvétele, kinél van a

gyűrű, hol a nagypapa, autókkal mi legyen, rendben van-e a

ceremónia helyszíne, stb.).



6. Ügyeljetek az apróbb
részletekre is!

Ha tehetitek, igyekezzetek úgy megválasztani, vagy legalább

berendezni a szertartás helyszínét, hogy a fotós szemből is 

tudjon rólatok képeket készíteni, illetve hogy lehetőség szerint 

ne legyenek az arcotokba lógó mikrofonok, amelyek

megnehezíthetnék a legszebb spontán pillanatok megörökítését.



7. Tervezzétek meg,
hogy hol legyenek a
csoportképek!
Amennyiben templomban vagy egy hivatali épületben esküsztök, 

és rögtön a ceremónia után szeretnétek elkészíteni a csoportfotókat,

mindenképpen tisztázzátok előre, hogy lesz-e másik esküvő

közvetlenül utánatok, vagy van-e lehetőség még tovább ottmaradni.

Ez különösen akkor fontos, ha a fotóst kizárólag a ceremónia

fotózására kéritek fel.



8. Gondoljatok a kreatív
fotózásra is!

A kreatív fotózás az az alkalom, amikor a fotós csak a párról készít

képeket, már az esküvői ruhában. Ez történhet az esküvő napján, de

akár később is, az idő és a helyszín teljes mértékben rajtatok áll. 

Néhány szempontot azonban érdemes figyelembe venni (lásd a

következő oldalakon). 



A kreatív fotózás
időpontja

Ha télen van az esküvőtök, nem érdemes késő délutánra tolni a

kreatív fotózást, hiszen akkor már nem lesz elég természetes fény,

és esetleg több időt vehet igénybe, ha a fotósnak lámpával/vakuval

kell dolgoznia. 

Egészen más a helyzet a nyári esküvőkkel, amikor a Nap a kora

délutáni órákig mély, előnytelen árnyékokat vet az arcra. (Ráadásul

ilyenkor jó eséllyel olyan meleg is van, hogy a ruhátok is lefolyik

rólatok a sminkkel együtt.) Ebben az időszakban a késő délutáni

fények a legszebbek, nem is szólva a naplementéről. 

Saját tapasztalat, hogy a párok olyan izgatottak a ceremónia előtt,

hogy ez általában a fotókon is meglátszik, ezért ha a fényviszonyok

megengedik, érdemes a kreatív fotózást a ceremónia utánra

időzíteni.

Tervezzetek legalább 45-60 percet rá, ez különösen akkor fontos, ha

egy sötétebb, kevésbé megvilágított helyszínt választanátok,

ugyanis itt nagyobb az esélye annak, hogy a fotósnak valamilyen

külső fényforrással kell dolgoznia, amelynek beállítása több időt

vesz igénybe. 



A kreatív fotózás
helyszíne

Optimális és időhatékony megoldás, ha a kreatív fotózás közel van

az esküvő helyszínéhez, így a násznép sem nélkülöz titeket túl

sokáig. 
 

A helyszín megválasztásánál különösen fontos, hogy illeszkedjen 

a Ti stílusotokhoz, lehet romantikus, retro, klasszikus, elegáns, vagy

alternatív a helyszín, lényeg, hogy tudjatok vele azonosulni, 

és ne csak feltétlenül az aktuális trendeket kövessétek.



9. A tánctér igazodjon a
násznép méretéhez!

Fotózás szempontjából érdemes úgy megválasztani a lagzi

helyszínét, hogy az igazodjon a táncoló násznép méretéhez. 

Szinte lehetetlen úgy befotózni tíz táncoló embert 

egy egyébként száz emberre tervezett, hatalmas tánctéren, 

hogy ne tűnjön halottnak a buli. 



10. Ne költs feleslegesen
partyfotózásra!
Azt szoktam tanácsolni a pároknak, hogy a tortavágás történjen

akkor, amikor a kisgyerekes szülők és idős rokonok is még jelen

vannak. Tapasztalataim szerint ilyenkor még az alkoholszint sem

magas annyira, hogy ne lehetne vállalható fotókat készíteni a

násznépről. Később azonban már nem feltétlenül van szükség

fotósra, mivel a bulikról készült képek a végső fotósorozat legkisebb

hányadát teszik ki. Természetesen ez alól kivétel az az eset, ha éjfél

után van a menyecsketánc.


