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1. Når dagen kommer hvor du skal være model: 

- Mød altid op frisk og veludhvilet. Det kan ses på billederne hvis du er træt eller uoplagt. 

- Tag hjemmefra i god tid og lad være med at have aftaler lige efter fotosessionen, så du ikke bliver stresset. 

- Hvis du er nervøs, er du velkommen til at tage en ven, veninde eller familie med. 

- Det er en god ide at pakke en taske dagen før med de ting som skal bruges til fotosessionen (tøj, sko, 

smykker, fittings, makeup  osv.). 

- Hvis billederne skal laves på en udendørs lokation, så tag årstiden i betragtning og evt. have noget løst 

skiftettøj med, som kan holde dig varm. 

- Dit hår skal være nyvasket, og hænge løst. Der skal ikke være gjort noget ved dit hår inden du ankommer, 

da der skal sættes hår på settet. Med mindre andet er aftalt. 

- Det samme gælder Makeup, dette gøres også på settet, efter aftale. Så kom uden makeup på, med mindre 

andet er aftalt. 

2. Ting du bør have med: 

- Makeup, tag selv makeup med til dagens shoot. Tag gerne forskelligt med, da der kan forkomme skifte i 

looket, ud fra tøj og shoot stil. 

- Lipgloss. 

- Makeup fjerner – der er sikkert tid til mere end et look i løbet af en dag, og så skal makeuppen nok skiftes. 

- Hårlak. 

- Hårspænder, hårbøjler, hårbånd og -nåle. 

- Glattejern, hårtørre. 

- Tøj i forskellige stilarter. 

- Sko / stiletter / støvler. 

- Accessories – smykker (halskæder, ringe, armband, ure), hatte, huer, tørklæder, tasker, solbriller, bælter 

osv.. 

3. Efter fotosessionen: 

- Du skal regne med at der går 2-3 uger før du modtager de færdigt redigerede billeder. Og dette er kun 

udfra hvis fotografen, fik skudt de billeder han kunne bruge. I vil altid kunne få et par billeder fra shootet, 

også selv om fotografen, ikke kan bruge dem. Men så er disse uredigeret.  


