Checklista vid fotografering
Det finns många oförglömliga stunder under bröllopsdagen och därför är det viktigt att
dokumentera så många som möjligt. Gå därför igenom denna checklista tillsammans med din fotograf
i god tid före bröllopet och kom överrens om vilka bilder som betyder mest och som ska prioriteras.

vid festen

förberedelser på bröllopsdagen











Inbjudan
Klänning och skor
Brudbukett
Bruden gör sig iordning / Hos frisören
Bruden tillsammans med sin mor
Bruden tillsammans med tärnor och näbbar
Brudgummen
Brudgummen tillsammans med sin far
Brudgummen tillsammans med marskalkar
Extra bilder:_________________________________________
___________________________________________________
formell a porträt t












Bruden ensam, brudgummen ensam
Brud och brudgum tillsammans
Brud / brudgum tillsammans med brudföljet
Näbbar, tärnor och marskalkar
Brud / brudgum med föräldrar
Bruden tillsammans med mor och mormor
Brudgummen tillsammans med far och farfar
Brud och brudgum med brudens föräldrar
Brud och brudgum med brudgummens föräldrar
Brud och brudgum tillsammans med bådas föräldrar
Extra bilder:_________________________________________
___________________________________________________
vid vigseln


















Exteriör och interiör på den plats vigseln äger rum
Bröllopsprogram
Gästerna anländer
Föräldrar och far- och morföräldrar anländer
Brud och brudgum anländer
Solosångare och musikanter
Brudparet går nedför altargången
Vy över altaret och brudpar eller motsvarande under ceremonin
Brudparet avger sina löften
Brudparet växlar ringar
Brudparet tågar ut ur kyrkan/lokalen
Brudparets första kyss
Brud och brudgum utanför kyrkan / lokalen med gästerna
Brud och brudgum tillsammans med vigselförättare
Brud och brudgum stiger in i bilden / droskan etc.
Brudparets avfärd från vigselplatsen
Extra bilder:_________________________________________
___________________________________________________
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Exteriör och interiör av festplatsen / lokalen
Gästerna anländer
Presentbordet
Dukningen
Menykort
Blomsterarrangemang
Gästbok
Bröllopstårtan
Brudparet anländer
Brudparet med gäster
Brudparets skål
Middagen med alla gäster
Toastmaster och skålar
Brudvalsen
Bruden och hennes far dansar
Brudgummens och hans mor dansar
Gästerna dansar
Musikerna
Tårtan skärs
Brudparet lämnar festen
Extra bilder:_________________________________________
__________________________________________________

viktiga detaljbilder









Brudens frisyr
Brudens skor
Brudbuketten
Ringarna
Dukningen
Blomsterarrangemanen
Tårtan
Extra bilder:_________________________________________
__________________________________________________

viktigt gruppfoto

 Gruppbild på brudparet
och alla gäster samlade
tillsammans utanför
vigsel- eller festlokal
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