
Regelmatig krijg ik de vraag gesteld van "Wat moet ik aantrekken tijdens de fotoshoot? en
"Heb jij tips voor de kleding"? Ja, die heb ik zeker! 

Tip 1. De belangrijkste van allemaal: trek kleding aan waar jij je comfortabel in voelt! Een
kledingset die bij jouw persoonlijkheid past en waarin jij je goed kan bewegen. Hoe jij je
voelt, straal je namelijk ook uit op de foto. Pak een setje wat je al een keer gedragen hebt,
niets is vervelender dan er tijdens de shoot achter te komen dat dat speciale jurkje toch net
iets te strak zit. 

Tip 2. Vermijd drukke prints, grote schreeuwerige opdrukken en logo's, strepen e.d. 
Ik adviseer ook felle kleuren als rood, oranje, geel en hardroze te vermijden, dit kan door de
omgeving (bijvoorbeeld het witte zand in de duinen) reflecteren in de gezichten.
Kies daarom voor rustige, tijdloze kleuren die over een aantal jaren nog mooi zijn. Wil je op
zeker gaan, kies dan voor pasteltinten. Deze staan in elke omgeving goed. 

Tip 3. Kies ook voor comfortabel schoeisel passend bij de locatie. Op je naaldhakken door de
duinen lopen levert alleen maar ongemak op. 

Tip 4. Mocht je meerdere outfits meenemen, let dan ook op passend ondergoed.

Tip 5. Draag niet te strakzittende kleding. Uiteraard adviseer ik je met de poses, maar de
kleding zelf doet ook al heel veel...

Tip 6. Wanneer je met een grote groep een shoot boekt, hoef je echt niet allemaal in het wit
met blauw te komen ;-) Stem het wel een beetje op elkaar af, zodat niet 1 persoon eruit
springt door zijn of haar kleding. 

Tip 7. Pas je kleding aan het seizoen aan of aan de locatie! Kijk eens op Pinterest voor leuke
ideëtjes.

Check hieronder de stylingtips en voorbeelden van kleuren welke goed matchen. 
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