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de meest 
ONGEDWONGEN 
trouwfotograaf!



Wie is Carina
Aangenaam kennis te maken! Ik ben Carina, 
de moeder van Aelynn, de vrouw van  
Wilbert, een dochter, een zusje van twee  
oudere broers en een vriendin. Naast  
fotograaf ben ik tevens grafisch vormgever  
en webdesigner. Ik ben een betrokken,  
zorgzaam, gezellig en open persoon. 
 
Naast leuke dingen doen met mijn man  
en dochter breng ik graag tijd door met  

vriendinnen. Al mag dat wel wat vaker zijn. 
Wat ik echt heerlijk vind is sorbetijs en sushi. 
Ik hou van rondreizen, op de wishlist staan 
Canada en Noorwegen, winkelen, dansen 
en ga ik graag naar concerten en festivals. 
Partytime! 

Tevens probeer ik mijn conditie optimaal te 
houden met wandelen en fietsen voor de 
lange dagen tijdens trouwreportages.  



ELKE FOTO 
heeft een
VERHAAL 
te vertellen

Werkwijze
Tijdens jullie trouwdag en de fotoreportage 
zullen jullie mij even spreken, maar op een 
gegeven moment wordt ik onzichtbaar.  
Om te zorgen dat jullie ontspannen zijn 

Stijl
Iedere fotograaf heeft een eigen stijl.  
Daardoor zijn we collega’s en geen  
concurrenten. Ik ben ik. Mijn stijl noem ik 
kleurrijk, creatief en ongedwongen. Ik leg 
de focus op de liefde en échte momenten.  
Hierdoor krijgen jullie prachtige en  
sprekende beelden die alles vertellen over 
dat moment. Een waardevolle herinnering 
voor vele jaren erna. 

tijdens de fotoreportage, ben ik tijdens 
het fotograferen bezig met het creëeren 
van spontane momenten. Door bepaalde 
vragen te stellen en wat aan wijzingen te 
geven wanneer nodig komt dat helemaal 
goed. Voor jullie ook even een moment  
samen want de rest van jullie bruiloft 
word je best wel geleefd. Houd hier ook 
rekening mee in jullie planning, pak wat 
momenten (van rust) samen.  

Na de bruiloft zorg ik voor een goede 
backup van alle beelden. Een paar  
dagen later lever ik een sneakpreview 
van diverse momenten aan, om nog in 
de sfeer te blijven van jullie trouwdag. 
Samen nage nieten en herbeleven. 



Carina heeft prachtige foto’s van onze speciale dag gemaakt! 
Haarscherp en echt het moment vastgelegd!  
Carina communiceert duidelijk en luistert naar je wensen.  
Tijdens de bruiloft hebben we niet gemerkt dat ze er was  
en toch staat alles op foto, geweldig!

Imke & Victor

‘
’



Klik!Klik!
Natuurlijk willen jullie heel graag een  
fotograaf waarmee jullie een klik hebben. 
Een fotograaf is er vaak de hele dag bij, 
dus een match is wel prettig. Om die reden
kun je bij mij vrijblijvend een kennis
makings  gesprek in plannen. Tijdens of na 
het gesprek overleggen jullie en verneem  
ik graag of jullie mij boeken. Wat voor 
trouwalbum willen jullie? Vraag gerust.

Zodra jullie mij hebben laten weten dat 
jullie mij willen boeken, doe ik een vreugde
dansje. Ik vind het zo tof wanneer het klikt 
en dat jullie mij een heel belangrijk moment 
in jullie leven toevertrouwen om vast te 
mogen leggen. 
 
De tijd tussen het kennismakingsgesprek 
en de bruiloft kan zo 12 maanden zitten.  
Tussentijds kun je me mailen met vragen 
over de planning. Als ervaren trouwfoto
graaf denk ik graag met jullie mee.  
 
Een paar weken voor de grote dag hebben 
we nog een tweede (telefoon)gesprek en 
bespreken we het definitieve draaiboek.  
Ik geef eventueel nog wat tips en dan is het 
echt aftellen geblazen tot de bruiloft!!!



Carina is een prettige persoon die op onze 
bruiloft heel subtiel aanwezig was en zich 
vloeiend tussen de gasten door bewoog, al 
fotograferend. Resultaat is dat ze prachtige 
momenten heeft weten vast te leggen en onze 
huwelijksdag schitterend vereeuwigd heeft. 
Daar zij we haar erg dankbaar voor. Ze is heel 
fl exibel en vooral een hele goede fotograaf! 

‘

’Carina & Gert



Standaard is er bij elk pakket inbegrepen: 
–   een uitgebreide kennismakingsgesprek 
– inzien van trouwalbums en ervaar of het klikt
– duidelijke overeenkomst met alle afspraken
–  contact met mij voor én na de bruiloft
–  een tweede (telefoon)gesprek, vlak voor de 

bruiloft, om jullie draaiboek door te nemen
–  een sneakpreview van de bruiloft binnen  

een aantal werkdagen na de bruiloft
– een uitgebreide (blog) preview online
–  een slideshow met muziek om na te genieten 

met een impressie van jullie bruiloft

–  selectie van de gemaakte foto’s 
– zorgvuldige nabewerking per foto
–  een online beveiligde fotogalerij die gedeeld 

kan worden met familie en vrienden
–  een backup van alle geleverde beelden
–  de reiskosten (tot 150 km) en BTW
–  een gezellige fotograaf die mooie momenten 

en herinneringen creëert en vastlegt!  
 
Op carinacalis.nl/tarieven staan de  
prijspakketten voor trouwreportages.

Jullie bruiloft professioneel vastgelegdJullie bruiloft professioneel vastgelegd



Hartelijk bedankt voor de foto’s ze zijn prachtig! 
We zijn er ontzettend blij mee én wilde er gelijk 
bij zeggen dat we niet anders hadden verwacht: 
je bent supergoed in je werk! Een hele fi jne 
herinnering van hele fi jne dagen.

Alies & Chris’
‘



LEER

NUBUK

HOUT

LINNEN

AlbumAlbum
Een trouwreportage zonder uniek fotoalbum 
is niet compleet. Een album dat jullie ver
haal vertelt en velen jaren erna nog steeds 
in je handen neemt. Met mijn expertise als 
grafi sch vormgever stel ik voor jullie graag 
een uniek fotoalbum samen. Zo verdwijnen 
de mooie foto’s niet op de harde schijf en 
kun je de bruiloft steeds weer herbeleven.
Een album kan decennialang meegaan. 
Tijdens de kennismaking bij mij thuis op 
kantoor kunnen jullie de verschillende 
soorten albums zien, voelen, ervaren… 
én verliefd worden. Pak het voordeel door 
een groot album mee te bestellen tijdens 
het boeken van mij als jullie trouwfotograaf. 

Mat erial enMat erial en
Kies je voor een boek van topkwaliteit, 
met extra dikke bladzijdes van 1,2 mm 
en een vintage linnen of lederen omslag 
met stiksel? Elk formaat, materiaal, met of 
zonder foto, namen in reliëf of print. Jullie 
zijn uniek als koppel. Zo ook het trouwalbum 
wat straks de mooiste blijvende herinnering 
van jullie bruiloft toont. De keuze formaat 
en welk materiaal kun je (ook) na de bruiloft 
doorgeven. Bijna alles is mogelijk.



Carina leerden we kennen in 2016 
op de bruiloft van een vriendin van 
ons, die moeten we onthouden 
dachten we! Voor onze bruiloft 
hebben we der dan ook meteen 
gevraagd en gelukkig had ze plek 
op onze grote dag! 
Het fotoboek die ze voor ons ge-
maakt heeft neemt ons weer door 
de hele dag. Zo zit onze dag niet 
alleen in ons hart, maar kunnen we 
deze dag altijd herbeleven met de 
prachtige foto’s. 

‘

Jonneke & Sander’



Herinneringen ophalen, lol maken én 
nieuwe herinneringen maken. Ondertussen 
maak ik prachtige foto’s. 
 
De foto’s die jullie dan zelf uitkiezen via 
een online fotogalerij kunnen o.a. gebruikt 
worden voor een savethedatekaart, de 
huwelijksuitnodiging of gewoon lekker 
groot aan de muur! 

 
 

 
 

‘

’

loveshootloveshoot
Een koppelshoot is de leukste manier om 
jullie verloving én liefde te vieren! Zo kun
nen jullie op een relaxte manier ‘oefenen’ 
voor de grote dag en mij als fotograaf 
beter leren kennen. Tijdens de shoot gaan 
jullie weer even terug naar het moment 
waarop jullie verliefd op elkaar werden. 



Maak vrijblijvend een afspraak voor  
een uitgebreide kennismaking.
Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten. 

Goudhaver 33  Eemnes   |    06-42 85 04 49  

info@carinacalis.nl   |   www.carinacalis.nl

Laten we kennismaken!Laten we kennismaken!


