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Forord
Det er ofte sket, at jeg er blevet spurgt efter en liste eller oversigt over, hvad
man skal huske når der er bryllupsfotografering på menuen.
Jeg lovede at skrive en liste - den blev så lang og omfangsrig, at den blev til en
større gennemgang. Det er den, du sidder med her.
Min baggrund er 225+ bryllupper gennem de seneste 10 år, altså de digitale
bryllupper. Før dem var det på film, men dem talte jeg ikke.
Jeg har base på Bornholm hvor også mit studie ligger. Udover bryllupper
fotograferer jeg stort set det hele - lige fra glamour portrætter, packshots,
fashion, magasinopgaver til sommerhuse.
Bryllup har en helt særlig plads i mit univers. Både de hurtige udenlandske dem kommer der mange af til Bornholm - de mindre borgerlige vielser til de
helt store udstyrsstykker. Alle har deres charme - og selv om drejebogen er
kendt, er der ikke to ens.
Og en stor TAK til brudeparrene for at jeg måtte bruge jeres billeder.
Her er så E-bogen - God Fornøjelse!

Verner Kjærsgaard
Bornholm marts 2019
Foto: Justine Høgh
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Velkommen
Det er dit ansvar at fortælle billedhistorien om brudeparrets store dag. Det er
en stor opgave, du har påtaget dig. Men også rigtig spændende, udfordrende
og givende.
I denne E-bog vil jeg fokusere på de billeder, som du skal ha’ med fra Den
Store Dag.
Jeg vil derfor kun i begrænset omfang komme ind på teknik - og ja, jeg
forventer at du kender dit kamera, dets og dine muligheder og begrænsninger.
Selvom man ikke må gå ned på udstyr (:-)), så er det mindre vigtigt med
hvilket værktøj du gennemfører opgaven - blot du gennemfører den rigtigt!
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Forberedelser
Rettidig omhu.
Du kender udtrykket så godt - og det gælder i høj grad lige nu.
Så her er checklisten som du går igennem - dagen før!
Er batterierne fuldt opladede - og har du nok af dem? Check også at de er
rimelig nye og ikke er udslidte og dermed kun varer 10 minutter. Du og dit
kamera skal holde i omkring 12 timer. Og hvis du har et kamera nummer 2, så
tager du det med. Du ved...livrem og seler. Og kamera nr. 2 ligger ikke i bilen,
du har det med ind så det er klart til action.

TIP: husk din batterioplader - medbring den, så oplader du tomme batterier
mens du bruger de(t) friske.
Memorykort. Dem har du flere af, kontroller at der vil være plads til et stort
antal billeder, - måske 700 - 900 stk. Og så formaterer du dem alle - du
formaterer aldrig memorykort on location. Det er helt unødvendigt at skrive, at
memorykort som nogensinde har svigtet - dem smider du ud. Nu.

Advarsel! De fleste DSLR kameraer har en indstilling, der sikrer at der IKKE
kan tages billeder uden et memorykort isat. Check at denne
sikkerhedsindstillinger er slået til!

Advarsel! Hvis du bruger et spejlløst kamera - altså et med en elektronisk søger
(EVF), så kan du typisk indstille 2 måder søgeren kan fungere på. A - hvor
søgeren har ‘effects on’ - og altså viser et simuleret billede af, hvad kameraet
kommer til at optage - og et (B) ‘Effects off’ - hvor kameraet hele tiden giver
dig et optimeret billede i søgeren uanset dine indstillinger i øvrigt. Check at du
har ‘Effects on’ eller hvad det nu hedder i dit kamera. Så er du bedre advaret
hvis du undervejs har gang i noget uheldigt.
Sæt dit kamera til at gemme billederne i RAW format, evt. også JPG. Men
hvis du skal vælge, så bliver det RAW format. Det er ikke til diskussion.
Punktum.
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TIP: Kontroller at din sensor er ren. Sæt dit optik på blænde 22, gå udenfor og

tag et billede op mod den blå/grå himmel. Check billedet på din computer IKKE på bagsiden af dit kamera. Hvis der er pletter - så rens din sensor. Eller
få nogen til det - Youtube is your friend. Men gør det.
Dansk vand, Cola - whatever. Det har du i bilen. Du bliver garanteret tørstig
undervejs og det er ikke sikkert, at der lige er noget i nærheden.
Sukkerstads. Det kan være muffins, æbler, bananer - anything. Men du må
ikke lige pludselig blive overmandet af sukkermangel og gå kold. Det er ikke
sikkert at du lige kan få noget at spise, når trangen melder sig.
Monopod/stativ i bilens baggagerum. Og husk koblingspladen!
Og de ekstra batterier i lommen.
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Hvis du vil være helt perfekt og helt på forkant - så medbring en dåse hårlak,
hårnåle og sikkerhedsnåle! Det er ikke din opgave, men det giver point at ha’
det, hvis der bliver brug for det.
Og så...det aller vigtigste. Hvor og hvornår er brylluppet? Dobbeltcheck at du
er SIKKER. Kan du finde vej? Kan du finde vej til ALLE de steder du skal
finde? Er der brændstof på bilen, nok? Du har ikke tid til tankstationer.
Og du har selvfølgelig styr på brudeparrets navne - og også gerne på
bestman/girl osv. Det giver point at kunne tiltale med de rigtige navne.
Google maps is your friend. Tast stederne ind på forhånd - så er det gjort.

TIP: Og få også gerne brudeparrets før- og eftervielsen navne - med helt
korrekt stavning. Hvis brudeparret ønsker det, så kan du nu sende billede med
rigtig tekst til den den lokale avis. Avisen og brudeparret elsker det. Og du får
fin reklame for indsatsen.
Og vi må alle give vort lille bidrag til at holde den lokale presse i gang.
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Ankomst
Mindst ½ time før. Måske endda 40 minutter forinden ceremonien skal starte.
Hvor kommer solen/lyset fra? Når bruden kommer, hvor kommer hun så? Til
hvilken dør? Når brudeparret kommer ud fra kirken, hvor skal du så stille dig?
Skal du fotografere i modlys?
Du skal fotografere:
Kirken/rådhuset, omgivelser og Dannebrog som er oppe.
Detaljer, tæt på. Blomster, lys, sangblade - det hele. Og i kirken husker du
nummertavlen med salmenumrene på.

Socialize!
Det er altid høfligt at hilse pænt på folk, giv dig tid til at introducere dig til
kirketjeneren og andre, der er i gang. Hvis ikke du kender dem, så forklar din
opgave og du må forsikre dem om din diskretion og listesko osv. Få lyset
skruet helt op i våbenhuset, hvis det er dæmpet. Det er ikke en natklub og du
skal bruge hver en foton.
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Gæsterne begynder at ankomme. Fotografer dem parvis, gerne med lidt lang
brændvidde, så din baggrund bliver lidt sløret - fang dem blot som de kommer.
Undlad at stille dem op. Husk...forgrund, mellemgrund og baggrund. En
out-of-fokus grøn plante i forgrunden giver dybde i dine billeder. Skift
standpunkt så alle billeder ikke bliver ens. Personligt forsøger jeg at undgå
gravsten og glade ankommende gæster i samme ramme - det kan selvfølgelig
godt være svært.
Fotografér medbragte ting. Lige fra små risposer, vingummibamser til
børnene, rosinpakker, det hele. Close up. The Devil lies in the Details.
Det er ikke alle du når at fotografere. No panic. Der bliver rigelig tid i løbet af
dagen.

TIP: tag ikke en million billeder ved denne lejlighed. Når du har et godt billede
af en gruppe eller par - så rækker det. Spar på krudtet.

Brudgommen ankommer med best man. Fotografer deres knaphulspynt, stil
dem op mod en mur - lav et ‘some cool cats’ billede. Hvis
knaphulsdekorationerne først sættes på nu, så fortæl historien og maset de har
med det! Husk: det her oplever gæsterne og bruden ikke. Du skal fortælle det.
Gommen og bestman går ind i kirken og venter ved alteret. Det skal med. Ser
du præsten hilse på de to, så skal det med.
I våbenhuset ligger brudebuketten - den har de forhåbentlig husket. Den skal
med i historien. Buk dig ned - tæt på. Stor blænde, lækkert lys.
5 minutter før ceremoniens start - ud af kirken, nu kommer bruden. Hende
misser du ikke!
Når du ser bilen/cyklen/helikopteren whatever, gå hende i møde. Få en fin
historie når hun stiger ud af bilen og farmand/bror/søster går med hende mod
kirken.

©2019 Verner Kjærsgaard, vk@bryllupbornholm.dk
9

I våbenhuset får du det med når hun checker frisuren og make-up’n i spejlet.
Og hvis ikke hun checker sig i spejlet, må du opfordre til det. Det er et
pligtbillede.
Så stiller hun sig op og gør sig klar til at gå ind - det fotograferer du. Og så er
det nu, at du lister ind i kirken og skynder dig langsomt op til den plads du har
reserveret. Jeg foretrækker som regel kirkens venstre side, så er du nærmest
bruden når hun kommer op.

Der er nærmest buldermørkt i våbenhuset herover - og krads modlys fra et
ovenvindue bag bruden. Så virkelig høj ISO, overbelysning og resten fikset i
redigering.
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Ceremoni
Vent bare. Gæsterne fotograferer sikkert helt vildt med selfie-sticks og andet
grej. Du er cool og venter til hun er det sted, som du har forudset. Så
fotograferer du - og hun er i fokus. Måske gerne fra et lidt lavt standpunkt. 3-4
eksponeringer - og så flytter du dig bort.
Så bydes hun velkommen af hendes brudgom - hvis du kan, så har du det med.
Hvis ikke, så er du tilgivet. Farmand/bror osv., stiller sig tit lige præcist der,
hvor de ikke skal stå.
Så lister du lidt væk. Rolig nu, der er tid nok.
Så skal der lidt længere optik på. Måske kan du tage nogle billeder af gæsterne
- ganske diskret. Måske kan du liste over i højre side, så kan du ramme bruden
der sidder der (i venstre side…)
Vielsen - efter aftale med præst og brudepar. Lang optik, få billeder - når du
har nok, har du nok. 3-4 eksponeringer så er du klar.
Så er der ringene som bestman forhåbentlig har husket. Den historie skal med.
Igen; lang optik - diskretion.
Efter vielsen sidder bruden sammen med sin (nu) mand i venstre side. Derfor
er du i forvejen listet over i højre side. Her skal du have et par billeder - vent
på at brudeparret kigger dybt på hinanden. Det gør de garanteret på et
tidspunkt - og du har kameraet ved øjet hele tiden og venter. Og venter. Og
venter. Og så - får du dit billede. Det er tilladt at forberede sit held.
Så må du liste ned mod udgangen - du har checket med kirketjeneren så du
ved, når ceremonien er ved at være overstået - du misser ikke at brudeparret
går ud.
Hvis du har haft lejlighed til at planlægge med brudeparret et par uger før
seancen, så har du fortalt dem, at de skal gå langsomt (laaaaaangsomt) og at de
skal huske at se på hinanden.
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Lavt standpunkt. Vær cool, vent, vent - til de kigger på hinanden. Tag gerne en
del billeder - men vent til de er tæt nok på. Og hvis det er muligt at kombinere,
så fotograferer du når bruden sætter forreste fod ned. Så ligner det catwalk og
er noget mere elegant.
Træd til side, og…
...lavt standpunkt igen. Gå ind i midten og SPÆR for de andre gæster der evt.
går lige efter. Nu fotograferer du mod lyset som strømmer ind gennem den
åbne dør. De går hånd i hånd - du fotograferer dem bagfra og man kan evt. se
ud gennem døren, hvor der kan være espalier osv. Det er et pligtbillede som du
ikke misser.
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Nu skal du ud. Skift kameraet ned i ISO-følsomhed. Du kan også være heldig
at der er tomt udenfor. Det giver brudeparret 15 sekunder alene med sig selv resten af dagen har de ingen fred, nu er festen i gang.
I de 10-15 sekunder kan du være heldig at fotografere et intimt og kærligt
øjeblik mellem de to. Man må godt være heldig.
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Efter ceremonien / sortie
Bruden bliver garanteret lykønsket - stil dig bag bruden. Kort brændvidde, lille
blænde. Det her skal være i fokus. Den rørte far giver sin datter et knus. Eller
moren. Det er et pligtbillede, få det.
Herefter er der tid til detaljer fra køretøjet - gæsterne kaster nok ikke ris og
fuglefrø lige med det samme. Når de gør det - lavt standpunkt og gerne mod
lyset. Vidvinkel, kort lukkertid, risene skal fryses i deres flugt gennem luften.
Mange billeder - en af dem sidder nok lige i skabet.
Du ved jo i forvejen, hvilken vej bilen/cyklen/whatever vil køre. Så du har
forberedt dig og placeret dig således at du kan tage pragtbilledet af brudeparret
som nu er på vej ud i den virkelige verden.

TIP: Få bruden til at rulle vinduet ned - og bed hende vinke med brudebuketten
når de kører fra gæsterne.

Det er nu du springer ind i kirken/rådhuset og ikke glemmer de ting der ligger
derinde. Så er det ud i bilen og ud foran bryllupskortegen - kan du fange en
hestevogn på vejen til receptionen/formelle billeder, så er det rigtig fint. Lang
brændvidde og monopod’n kommer i brug her.

©2019 Verner Kjærsgaard, vk@bryllupbornholm.dk
14

Formelle billeder
I er kørt til en lokation som brudeparret har ønsket. Her på Bornholm hvor jeg
fotograferer de fleste af mine bryllupper, er det ofte et sted med dramatiske
klipper eller hav. I al slags vejr.
Det er indlysende at du har researchet området og på forhånd har en ide om,
hvor og hvad i skal. Der er som regel ikke meget tid her - så du må med fast
hånd styre slagets gang. Du ved på forhånd, hvor bruden kan gå - og hvor hun
kun kommer frem i de medbragte gummisko som så skiftes inden i laver jeres
shoot.
Det er en rigtig god ide, at have en eller to udnævnte assistenter med. De
hjælper måske med en kamerataske, den store flash (på en stang), eller måske
den store reflektor som du har medbragt. En anden udnævnt assistent har
hårlak, læbestift og andet helt nødvendigt med til bruden. Og..måske
champagne og glas. Husk brudebuketten!

Mens i er på vej gennem terrænet fotograferer du parrets kamp for at komme
frem til de aftalte steder. Husk; de ting du her fotograferer vil være ukendte for
alle andre end præcist den lille flok du har med. Så du skal fortælle hele
historien om deres fotoshoot.
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Jeg anbefaler, at du starter med at få taget nogle stort set ‘ret op og ned’
billeder, så har du dem i kassen hvis nogen sku’ finde på at spørge efter dem.
Herefter må du gerne snyde og fiske de små billedeksempler som du har set på
‘Pinterest’ frem. Posing er altid svært - prøv fx. at få brudeparret til at danse
brudevals mens du tager en del billeder. Det skal nok lykkes at fange et godt
øjeblik.

TIP: Lad brudeparret ha’ fokus på hinanden, ikke mod dig.
Personligt foretrækker jeg en lidt længere brændvidde, måske min 70mm korte
tele. Men i virkeligheden er det smag og behag. Helt tæt på med 35mm giver
nogle spændende og dramatiske billeder.

TIP: Lad brudeparret gå mod dig - hånd i hånd. Du sørger for at de går i takt og
du tager et billede hver gang de sætter forreste fod ned. Så undgår du, at de ser
akavede ud når dit kamera fastfryser øjeblikket.
Hvis bruden har en kort kjole på - som afslører ben og sko - så bed hende gå
‘catwalk’ mod dig, igen; du tager billeder når forreste fod sættes i jorden.

TIP: Lad bruden række armen HELT strakt op med buketten. Det bliver gerne
dramatisk og fint.

TIP: Brudeslør...hvis nu ikke der er vind nok, så lader du en af assistenterne

tage brudesløret og strække det helt ud. Du tæller til 3 og assisten slipper og
SPRINGER væk, ud af billedet. Vupti, så ser det ud som om vinden tog
sløret…

TIP: Portræt af bruden. Lad din brud sidde, gå bag hende. Lad hende vende

ansigtet op mod dig - med brudebuketten i skødet. Så laver du et ‘Hollywood’
portræt af hende, lækkert modlys - og halvlang (85mm ?) brændvidde, stor
blænde - lille dybdeskarphed.

TIP: Du kan medbringe en ganske lille og tynd hvid pude. Den kan bruden
sidde på - uden at få pletter på kjolen - når du fotograferer hendes portræt.
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TIP: Det gælder AL portrætfoto - øjet, der er nærmest kameraet er i fokus.
Altid.

Tag også billeder af brudeparret når de forlader området. Gerne bagfra, kald
på dem og fotografér dem når de vender sig om mod dig.
Og du kører forrest når i skal til receptionen eller festen. Så har du mulighed
for at tage billeder af gæsterne, der modtager brudeparret når de ankommer.
Og hvis de lader vente lidt på sig, så bruger du tiden på parbilleder og
portrætter og situationer af alle gæsterne. Husk; det er noget brudeparret ikke
oplever - du skal fortælle historien til dem.
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Når virkeligheden rammer dig!
Vi kan alle lave fantastiske billeder i solnedgangens lækre lys, når vi er på en
strand i Florida - og fotograferer en brud der er Guds gave til manden og han
iøvrigt er samme til kvinden. Hun i Gucci og han i Armani suit.
Men hvis virkeligheden er regnvejr i Rutsker (en lille landsby med et
forsamlingshus og en fællesantenne midt på Bornholm), så er det dig, der
bærer den hjem.
Vær positiv!
Hvis nu det øser ned - og det hele ser lidt gråt ud, så må du være den, der
holder fanen højt. Det kan aldrig nytte at fare ud med ‘Puh...sikke noget sjask’
osv., når brudeparret evt. udtrykker bekymring. Du skal skabe den gode
stemning og få det til at fungere, på trods osv.
Vejret kan du ikke ændre på eller vinde
over. Så det er vejrguden, der sætter
dagsordenen, du indretter dig og spiller
med. Hvis der er vind, så få vinden til at
blæse med sløret osv. Er der regn, så må
de medbragte hvide eller klare
gennemsigtige paraplyer i spil.
Ja..herover er det faktisk et brudepar - et af de mere barske af slagsen - der er
på vej gennem stormen på Hammerhavn - og ud til fotoshoot.
Det kan selvfølgelig også være at du har været forudseende og har lavet en
aftale med en tom fabriksbygning, en svømmehal, et teater eller hvad ved jeg det er plan B vi taler om.
Men hvis i nu altså er ude i det, så er det de gennemsigtige eller kulørte
paraplyers show - som du har liggende klar i bilens baggagerum. Man kan
være heldig at brudeparret er til det lidt mere rå - så må vi spille med på
naturkræfternes betingelser og se at få noget dramatisk og spændende ud af
det.

©2019 Verner Kjærsgaard, vk@bryllupbornholm.dk
18

Men friske, det var de bestemt! De skiftede til tørt inden middagen med de
inviterede venner.
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Plan B. Det stod ned i tove og her var jeg heldig at låne Theatret i Rønne. Det
kom der det her ud af…

Og her på vej i regnen med kulørte paraplyer!
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Reception
Der vil ofte være flere gæster til en reception end der er med til selve
bryllupsmiddagen. Du sørger for at få masser af portræt og situationsbilleder
af dem alle.

TIP: Nu har gæsterne vænnet sig til dig og dit kamera, nu har du mere frit spil.
Brug et længere optik (85eren?) og tag portrætter.

Nul flash. Forbudt. Det gi’r tit grimme flade billeder. Kun - og absolut kun hvis du har helt styr på at bruge din flash som fill-in, så lad gå da.
Moderne digitale DSLR og spejlløse kameraer fungerer smukt på selv ganske
høje ISO-følsomheder. 1600 ISO eller mere går jo fint i 2019. Og eftersom dit
kamera jo optager i RAW format (det huskede du jo fra starten af det hele,
ikke sandt), så har du ikke så store problemer med farvetemperaturen fra
tossede gule glødepærer og andet snavs som hoteller kan finde på at installere.
Gå gerne udenfor med gæster parvis, skab lidt variation.

©2019 Verner Kjærsgaard, vk@bryllupbornholm.dk
21

Du kan også få bestman til at samle brudgommens pokervenner til et über cool
gruppebillede. Specielt hvis de har husket solbrillerne.

TIP: Gruppebilleder - det er en rigtig god ide, på forhånd at have aftalt med

brudeparret hvem (og hvem ikke..), der skal med i ‘Bruden med hendes
veninder’ billede - og tilsvarende ‘Gommen og hans pokervenner’ billede. Der
er grobund for rigtig fine konklikter, hvis ikke det er afklaret på forhånd. Og
så er det også den udpegede assistents opgave at trumme pigerne og drengene
sammen, når der skal fotograferes grupper. Husk nu; det er brudeparrets dag de skal mingle med deres gæster og ikke være beskæftigede med stort set
andet.
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Bruden og veninderne
Når det måske lidt traditionelle ‘Bruden med veninderne’ billede er i skabet er
der tid til lidt fri leg.
I eksemplet herunder har jeg bruden stående stille i midten, mens hendes
veninder danser i ring udenom. Lukkertiden er nok nede på omkring 1/50 sek.
for at få en rimelig bevægelsesuskarphed - som giver indtryk af dansen.
I sådan et tilfælde som her, vil jeg typisk tage en hel del billeder - og forsøge
at få et billedudvalg, hvor faktisk alle veninderne er lige repræsenterede.

TIP: Lav 9 billeder i en billedcollage - udvælg billederne, så de tilsammen viser
alle veninderne forfra.
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Bryllupskagen
Få også et godt billede af bryllupskagen, hvis der er sådan en på menuen. Både
det store view og helt tæt på detaljerne. Den varer ikke længe, så få det nu.

TIP/ADVARSEL: Når du er indendørs… Moderne kameraer kan (nogle i hvert
fald) fungere helt lydløst med elektronisk lukker osv. Det du’r ikke hvis der er
lysstofrør eller moderne LED-lys i spil. Du risikerer at få ‘banding’ i dine
billeder - og det kan du bare ikke fjerne senere. Så altså - mekanisk lukker er
det, du bruger.

Forbered dig, så du ved hvor og hvordan brudeparret vil stå, når de går i krig
med kagen. Vær forberedt på, at alle gæsterne slås med deres mobiltelefoner
for at fotografere det. Du kan være cool og lade dem komme til - når du har
dine billeder i hus. Få også et nærbillede af et kagestykke på en tallerken - der
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kan også være andre lækkerier - du er ansvarlig for at fortælle historien om
alle detaljerne.

Vær forberedt på, at nogen kan finde på at holde tale. Så det er ikke lige her at
du holder pause. Hvis du skal forlade selskabet og er nød til at lette trykket på
blæren, så giv besked til bestman/toastmaster, så de ved at du er borte i de
næste 5 minutter.
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Nu bliver selskabet nok lidt loose, der er lidt fri leg for alle. Det er nu, at
måske kan snige dig til at låne brudens sko og buketten. Det arrangerer du og
laver et close up.

TIP: buketten på en blank kølerhjelm virker ofte godt.

Ringene. Måske kan du få brudeparrets opmærksomhed i 2 minutter, så kan du
lave close up af ringene. Hvis du er rigtig heldig kan du få bruden til at vise
hendes nye ring til veninderne som beundrende står og kigger med.
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Fest
Jeg er ikke til flash. Men det er nok bare mig. Moderne DSLR kameraer og
tilhørende flash kan fint finde ud af det. Så bare du har styr på dit kamera og
flash’en dertil så går det.
Du skal have brudgom/brud med, når de byder velkommen til bords og giver
ordet til aftenens toastmaster.
Du har forinden fotograferet borddekorationer og selvfølgelig brud og
brudgoms pladser og særlige opdækning. Men...du er nød til at vente til
tjenerne har tændt stearinlysene. Ellers får du dem lige til at gøre det, i hvert
fald de lys, der kommer med på dine billeder. Og hvis der hænger en bordplan
på væggen, så tager du lige den med.
Gavebordet er (suk) et pligtbillede. Gå gerne lidt tæt på, hvis der er specielle
dekorationer osv. Hvis brudeparret pakker gaver ud inden middagen, så fang
deres overraskede ansigtsudtryk - ikke nødvendigvis ved alle 75 gaver - men
du er på vagt og får de billeder, der tæller.
Det er her jeg som regel takker af og siger tak for i dag. Med mindre
selvfølgelig at jeg er købt og betalt for at blive. Det kan ske, men det er ikke
min favoritdisciplin.
Men hvis du bliver, så har du konfereret med toastmasteren, så du omtrent
ved, hvornår og hvem holder taler. Dem skal du ha’ med.

TIP: Du fotograferer ALDRIG folk der skubber mad i munden - eller ryger.
Det sidste er jo nemt nu - det foregår udenfor. Du må derimod gerne
fotografere folk, der tænder en cigar - det kan se ret cool ud.

Der er oftest ikke alt for meget lys. Min foretrukne løsning er at skrue godt op
for ISO-følsomheden og så køre løs derfra.
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Der kan undervejs forekomme forskellige festlige indslag, det siger sig selv at
den historie fortæller du også. Hvis du er gået helt sukkerkold nu og er
desperat sulten, så aftal med toastmasteren hvornår du kan stjæle dine 15
minutter i køkkenet hvor du hugger lidt mad i dag. Jeg har aldrig påstået at
bryllupsfotograferhvervet er specielt sundt.
Du husker lige billeder fra DJ’en eller bandet. Hvis de har sat kulørt lys op - så
trækker det jo ikke fra.

TIP: Måske kan du gå udenfor og fotografere ind gennem et vindue.
TIP: I løbet af aftenen sker det at små grupper går lidt afsides udenfør, måske
står de og drikker en kold øl osv. Du er selvfølgelig med.

Så når i efterhånden frem mod kl 23:59. Det er tid til brudevals. Nu er det
buldermørkt og det er svært med billeder uden flash.
Hvis du har flere flash kan du sætte dem i en vindueskarm osv., således at de
alle kan trigges af den hovedflash som du har på kameraet. Hvis du er rigtig
cool så har du kun triggeren på kameraet og så fotograferer du brudevals i
modlys fra dine flash. Men her skal du ligesom være sikker på, hvad du gør.
Øvelse og forberedelse gør mester. Men det kan blive ret godt - men altså kun,
hvis du ved hvad du gør.

TIP: En trappestige er en kæmpefordel. Du kommer op i højden og får det fede

overblik. Ellers hopper du op på en stol eller sågar et bord. Det er der alligevel
ingen der lægger mærke til :-)

TIP: Stjæl saksen. Så har DU styr på, hvem og HVOR de får den, når

brudgommens sokker skal klippes. Du undgår at nogle raske svende pludselig
gør det et sted, hvor du ikke er…
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Redigering
Det er nu, anden del af dit arbejde begynder. Først - sikkerhedskopi af dine
memorykort og undlad at formatere dem indtil du har 2 (!) sikkerhedskopier.
Rediger dine billeder i noget ordentligt raw-converter software. Adobes
Lightroom eller danske Capture One er mine favoritter. Det er her dine
raw-filer kommer til live!

Og du køber ikke først dyrt kameraudstyr for bagefter at færdiggøre din
indsats med utilstrækkeligt og halvsløjt gratissoftware. Og Photoshop er ikke
en raw-konverter - den bruger du til touch-up og intet andet.
Start med at slette alle billeder du ikke er glad for - med hård hånd. Få evt. din
bedre halvdel til at betjene slettetasten, du selv er nok ikke barsk nok.
Aflevering - gør dig nu færdig. Der er ingen grund til at brudeparret skal vente
i ugevis på at du får gjort dit arbejde. Lad være med at skubbe
redigeringsopgaver foran dig. Og brug så Delete-tasten.
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Skal brudeparret ha’ alle billeder?
Nix!
Ikke alle fraklip, de uskarpe, der, hvor de ser bøvede ud, lukker øjnene osv.
Kun de billeder, du kan stå inde for. Punktum.
Og aflever dem så i ordentlig højopløsnings JPGs - nul (!) vandmærker og
andet snavs.
Aflever digitalt via et download fra en cloudserver. USB-sticks og (det sker
bare ikke) CD-ROM er helt so much yesterday.
Print? Fedt nok, vi elsker prints - hvis de holder. Altså NUL kopiblæk og
kontorprinter her. Vælg originalt (helst pigment) blæk og kun ordentligt papir.
Få kalibreret din skærm og få downloadet den rigtige ICC profil fra
papirfabrikanten - som passer til din printer.
Papir; jeg køber mit hos https://www.iversencompany.dk/. Hils Jesper fra mig
og sig jeg skal ha’ rabat for denne reklame :-)
Og billederne skal ikke afleveres i en gul pose fra Netto. Skaf/køb/fix en
lækker A4+ box som de kan ligge i. Pak dem ind i silkepapir. Lad bruden åbne
boksen når i sidder ved mødet hvor du afleverer billeder. Se deres glæde.
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Afslutning
Jeg håber du har haft fornøjelse af at læse med - og at du måske ovenikøbet
har fået lidt inspiration.
Der er ikke særlig meget kamerateknik i bogen her, komposition og
billedopbygning er heller ikke medtaget, ligesom andre mere specielle ting for
overskuelighedens skyld er udeladt.
Jeg vil dog altid gerne fylde E-bogen ud med flere gode tips and tricks og jeg
er sikker på, at der er mange gode ideer derude - som jeg fuldstændig har
overset.
Hvis du har lyst, så skriv til mig om det jeg har glemt - jeg tager det gerne med
i næste udgave og jeg skal nok huske at kreditere dig for tipset!
Skriv til vk@bryllupbornholm.dk
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Copyright
Denne E-bog (PDF’en) må gerne deles, - men kun i uforandret original
udgave.
Al copyright tilhører forfatteren. Billederne i bogen må ikke anvendes udenfor
denne bog.
Bogen må ikke anvendes kommercielt.
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