
M O E D E R D A G  F O T O S E S S I E S

Mama & me

Vanessa Stevens Photography



M A M A  &  M E

Deze fotoshoot is voor de mama’s die nog eens heel
hard willen genieten, lekker dichtbĳ je kindje,
samen knuffelen en even gewoon samen zĳn...
Mama's van grote kindjes, van kleine kindjes, van
kindjes nog in de buik...
Jullie mogen lachen, gieren, knuffelen, en gek doen,
gewoon waar jullie zin in hebben...
En ik leg deze kostbare momentjes graag vast, zodat
je er naar kan blĳven kĳken, opnieuw en opnieuw,
zoveel je maar wil...

Een halfuurtje quality time samen met je kroost…

Die unieke band met je kindje, die wil ik
vastleggen...

een half uurtje quality time
met je kroost

M A M A  T O  B E

9 maanden in je buik, zo'n bĳzondere tĳd, 9 maanden
alleen bĳ jou, alleen van jou...

Moederdag is ook voor de mama's to be een bĳzondere
dag. Want eigenlĳk ben je al mama, mama van dat kleintje
in je buik...



De shoot duurt ongeveer 40 minuten. 
Voldoende tĳd om te knuffelen en te lachen, om gek te
doen, ... voor foto's van jullie samen en eventueel enkele
apart... Voor foto's binnen en buiten... 
Dat kies je allemaal zelf op de dag zelf!

D E  S H O O T

The Ruby is en prachtige locatie in Elewĳt.
Een unieke en magische omgeving waar we zowel
binnen als buiten in de natuur mooie foto's
kunnen nemen.

Kom gerust wat vroeger naar de shoot of blĳf wat
langer om het mooie domein aan het
Rubenskasteel te ontdekken.

D E  L O C A T I E

04



Draag vooral iets waar jĳ jezelf graag in ziet en waar je je
comfortabel in voelt.
Zachte lichte kleuren en aardetinten (wit, beige, bruin,
bordeaux, roze, rood, terracotta,...) zĳn kleuren die mooi in
de setting passen. Liefst geen kledĳ met drukke prints.
Voor kleine kindjes kan een witte body al voldoende zĳn.
Ik heb een aantal jurken en zwangerschapsjurken in mĳn
client closet. Je mag hier gerust altĳd eentje van lenen.
Laat me weten als je graag een overzichtje krĳgt van de
beschikbare jurken.

K L E D Ĳ

Laat je een half uur voor de shoot verzorgen door
onze haar & make-up styliste Ruth van Studio
Cara.

Ruth van Studio Clara zorgt voor voor naturelle
en zachte make-up en/of een mooi kapsel zodat
je straalt voor de shoot. 

Make-up: 50€
Haar: 35€

Tip
Neem  je partner, mama, vriendin of schoonmoeder
mee, om even op je kindje te passen terwĳl jĳ geniet
van een me-momentje als onze styliste je haar en
make-up verzorgt.
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H A A R  E N  M A K E - U P :  E X T R A  O P T I E



Hou op moederdag je mailbox in de gaten, want
dan krĳg je de link naar je online gallerĳ waar je
alle foto's kan bekĳken.

Koos jĳ voor het mini album (enkel voor de shoots
op datum 27 maart), dan lever ik op moederdag bĳ
jou thuis een mini album met de 15 mooiste foto's,
samen met een klein boeketje bloemen.

O P  M O E D E R D A G

Een kwalitatief fotoalbum, om voor altĳd te
bewaren, om elke dag te bekĳken en herbekĳken,

een herinnering voor altĳd...
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Mini shoots op 27 maart

 
 
 

40 min shoot
 

15 digitale foto's zelf te kiezen uit een online gallerij
 

 5 fotoprints
 
 

185€
 
 
 

+
Mini album + boeketje aan huis gebracht op moederdag (optie) 

 
 

 225€ 
 
 
 
 
 
 

Optie om volledige gallerij
aan te kopen (45€)

 
Optie make-up (50€)

Optie kapsel (35€)
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Mini shoots op 1 april

 
 
 

40 min shoot
 

15 digitale foto's zelf te kiezen uit een online gallerij
aangeleverd op moederdag

 
 5 fotoprints

 
 

€ 185 
 
 
 
 
 
 
 

Optie om volledige gallerij
aan te kopen (45€)

 
Optie make-up (50€)

Optie kapsel (35€)
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Wil je graag deze shoot cadeau doen aan je
mama, schoonmoeder, vriendin of zus?
Laat het me weten en ik maak een mooie
cadeaubon.

Geef je liever een cadeaubon af met moederdag
voor een shoot later op het jaar?
Dat kan ook!
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Inschrijven?

Schrĳf je als eerste in door een mailtje te sturen naar:
 

info@vanessastevens.be

www.vanessastevens.be


