
Cakesmash & feestshoot
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VOOR EEN ONVERGETELIJKE VERJAARDAG
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In 2012 startte ik al zelfstandig fotograaf in bijberoep naast mijn
fulltime job bij Disney. Ondertussen ben ik ongelooflijk blij dat ik
van mijn passie mijn hoofdberoep heb kunnen maken. 

Ik hou van het vastleggen van de bijzondere momenten in het
leven, de pure schoonheid van een baby, de schattige of
ondeugende blik van een kindje of het simpele geluk van een
happy family. Niets geeft zoveel voldoening als herinneringen te
mogen maken dat een leven lang gekoesterd worden.

 Naast Studio Wonderland, fotografeer ik ook huwelijk en
familieshoots buiten de studio.

Wil je daar meer over weten? Neem dan een kijkje hier:
www.vanessastevens.be

03

Hallo, 
ik ben Vanessa



Is jouw kleine schat binnenkort jarig?

In Studio Wonderland vieren we graag deze bijzondere
mijlpalen!

Tijdens een Cake Smash of feestshoot vieren we deze
speciale dag met ballonnen en confetti, en zelf met een
mooie taart, waarvan jouw kleintje ook zelf mag eten!
Achteraf heb je mooie foto's als herinnering aan dit
speciaal moment.
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De studio

In de studio is er standaard een eenvoudige setting met witte en
beige tinten, die we verder aankleden volgens het kleurenthema
dat jij wenst.
Er zijn kroontjes, ballonnen, slingers en confetti!

.

Je kan kiezen uit verschillende kleurenthema's. Deze zijn ter
inspiratie en nooit identiek hetzelfde. Laat gerust weten als je hier
specifieke wensen over hebt!

Kleurthema's



Terracotta & goud1.



2.      Boho roze
 



3.       Pastel Blush 



4.       Eucalyptus



5.      Tropical Blue



Cakesmash
taartje

Boek je een cakesmash, dan hoort daar natuurlijk een
mooi taartje bij!

Het taartje is inbegrepen in de cakesmash shoot en
wordt gemaakt voor Pastel By Ellen.

De basis taart is een biscuit met vanille
mascarponecreme, met een mooie topper.

Ellen versiert het taartje verder in functie van het
gekozen kleurenpallet maar houdt het wel eenvoudig
en stijlvol.



Hoe verloopt 
een cakesmash of feestshoot?

De volledige cakesmash shoot neemt ongeveer een uurtje in beslag.
Een feestshoot duurt iets minder lang, omdat we dan geen badje
nemen.

We beginnen de shoot met een paar eenvoudige portretten
Dan hangen we de slingers en eventueel ballonnen of confetti..
Bij een cakesmash haal ik daarna de taart boven en mag je kindje
hier naar hartenlust mee eten en/of spelen.
Achteraf nemen we nog tijd voor een melkbadje.



Kledij
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Het is altijd mooi als de kledij van je kindje is
afgestemd op je gekozen kleurenpallet. Of ga voor wit
of beige of een andere zachte kleur.
Liefst geen drukke prints of tekst.
Blote voetjes, beentjes en armpjes zijn ook altijd mooi.

Je kan ook een mooi pakje voorzien voor de
portretfoto's en iets eenvoudiger voor de cakesmash.

Heb je geen idee welke kledij je moet voorzien?

In de studio is er een client closet met kleertjes die je
mag gebruiken tijdens de shoot.



Accessoires

Tijdens de shoot mag je gebruik maken van alle
accesoires.

Een kroontje met cijfer kan je kiezen uit de volledige
collectie van Liezelijn, met bijbehorend vlaggenlijn.

Er zijn ook bloemenkroontjes, ballonnnen, confetti en
andere leuke accessoires!





Pakketten
Ongeveer 3 à 4 weken na de shoot, krijg je via mail een galerij met alle foto's.

Koos je voor het Bronze Pakket, dan mag je hier 10 foto's uitkiezen.

Wil je toch graag  meer foto's of de volledige galerij aankopen?

Kies dan voor het Silver pakket met 20 foto's of ga voor GOLD, en je krijgt naast de
volledige galerij ook nog  50€ printkrediet in de online winkel met de mooiste
fotoproducten.

SILVER

20 foto's 
zelf uit te kiezen 
uit de online galerij

Feestsessie: € 285
Cakesmash: € 320

GOLD

Alle foto's
uit de online galerij

50€ printkrediet in de online winkel

Feestsessie: € 325
Cakesmash: € 385

Bronze

10 foto's 
zelf uit te kiezen 
uit de online galerij

Feestsessie: € 245
Cakesmash: € 285



Galerij en online printwinkel

Je krijgt alle foto's te zien in een mooie online galerij

In je galerij kan je ook doorklikken naar de online printwinkel.
Hier vind je de mooiste fotoproducten en wanddecoratie die je rechtstreeks kan
bestellen bij mijn fotoleveranciers.

Heb je het GOLD pakket gekozen?
Dan heb je alvast 50€ om te spenderen in de printwinkel.



wanneer boek je het best je sessie?

Een feestsessie kan tot de leeftijd van 10 jaar.

Een cakesmash doen we voornamelijk voor de 1ste verjaardag maar dat kan
uiteraard ook nog voor latere verjaardagen.

Boek de Cakesmash een paar weken vóór de verjaardag van je kindje. 
Niets is zo leuk om de foto’s te gebruiken voor de verjaardagsuitnodiging.



Wat breng je mee naar een
cakesmashshoot?

een drinkbeker met water
een propere pamper en natte doekjes
propere kleertjes voor na de shoot
ook de kleren van mama en papa kunnen vuil worden, hou hier rekening
mee ;-)

Handdoeken voor na het badje zijn voorzien in de studio



Nog andere vraagjes?

Moeten we een voorschot betalen bij het boeken van een shoot?

Bij het boeken van de shoot, vraag ik een voorschot om je plaatsje vrij te houden en om de decoratie en taart te voorzien.

Kan de afspraak verplaatst worden?

Het kan altijd gebeuren dat je kindje ziek wordt of je graag de shoot wil verplaatsen voor een andere reden. 
Je kan de shoot kosteloos verplaatsen tot 48h voor de afspraak. 

Wil je de shoot verplaatsen binnen de 48h voor de afspraak? Dan wordt het voorschot aangerekend voor de voorbereidingen en het
taartje.

Bij volledige annulatie van het fotoshoot, kan het voorschot niet teruggevorderd worden.



FAQ

Kan ik ook zelf de taart meebrengen voor een cakesmash fotoshoot?
 

Ik werk standaard samen met Pastel By Ellen, die de cakesmash taartjes maakt. Deze taartjes zijn speciaal gemaakt voor
een cakesmash, hebben de juiste grootte, een creme die goed uitsmeert en worden gemaakt in functie van de styling.

Het is niet mogelijk om zelf een taartje te voorzien
 

Krijg ik ook prints van de foto’s?
 

Er zijn geen afdrukken inbegrepen in de pakketten, enkel digitale bestanden. 
Prints en andere producten zijn mogelijk te bestellen via de online winkel die gelinkt is aan jullie galerij.

In het GOLD pakket is een printkrediet inebgrepen die je kan gebruiken in de online winkel.
 

Hoe snel na de shoot ontvangen we de galerij?
 

 Binnen 3 weken ontvang je via email een online galerij waar je alle foto' s kan bekijken.
 



De studio is bij mij thuis en heel gezellig. Misschien is je kindje het eerste
moment nog niet helemaal op zijn gemak, maar geen zorgen, dat komt altijd
goed!

De meeste kindjes die naar een cakesmash komen, hebben nog nooit taart
gegeten. Extra spannend dus!

Sommige kindjes zijn er meteen wild van maar zeker niet iedereen. Ook hier
geen zorgen, ik heb ondertussen voldoende ervaring én een trukkendoos ;-)

Geniet! Dit is een uurtje family time dat iedereen wel eens kan gebruiken.

En tot slot...
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Info@vanessastevens.be

www.studio-wonderland.be

0486 84 49 36


