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De eerste momenten van je kleintje en je nieuw
gezin in mooie beelden om voor altijd te

koesteren.

- VANESSA STEVENS PHOTOGRAPHY

Newborn Lifestyle
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Vanessa Stevens

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.

 In het dagelijkse leven ben ik mama van 2 fantastische
meisjes, hou ik van mijn gezin, yoga, lopen, koffie, sushi, de
zee, op blote voeten lopen, fotograferen en ben ik altijd op
zoek naar leuke momenten die me inspireren en energie
geven. 

03



Newborn
Die eerste momenten samen met je baby zijn zo bijzonder!
Ze veranderen zo snel en je zal merken dat je zelf amper tijd
neemt om foto’s te maken. Daarnaast is de kwaliteit van een
smartphonefoto niet altijd even goed.

Die eerste foto's van je kleintje, maar ook van jouw nieuw
gezin, zal je voor altijd koesteren. V
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De fotoshoot

Een lifestyle fotoshoot gaat door bij je thuis.

Tijdens de fotoshoot leg ik het liefst van al de liefdevolle
momenten vast die op dat moment ontstaan. 

Zie de fotosessie niet als een uur lang poseren, maar
eerder aan een uurtje quality time met het gezin. 

Ik breng een mandje en wat dekentjes mee, maar zal jullie
voornamelijk fotograferen in jullie eigen omgeving: de zetel,
jullie bed, aan het raam,...
Hiervoor gebruik ik enkel het natuurlijk licht in jullie huis.
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wanneer?
Een newbornsessie boek je liefst al wanneer je nog zwanger bent. Een exacte
datum kunnen we dan nog inplannen na de geboorte. 
Een newborn sessie kan doorgaan in de eerste weken, als je babietje nog heel
klein is en nog veel slaapt.

Maar ook als je babietje al enkele weken oud is, kan een fotoshoot zeker nog.
Hou er dan rekening mee dat je baby meer wakker zal zijn en we meer foto'
zullen nemen in de armen van de ouders, omdat je kleintje zich veel minder in
schattige babyposes zal houden.
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tips

◆ Het beste moment om foto’s te maken van een
pasgeboren baby is in de voormiddag, net nadat
hij/zij lekker gegeten heeft en dus voldaan is. 

◆ No stress! Jullie baby voelt dit ongetwijfeld en
we hebben liever dat hij/zij rustig is op het
moment van de sessie. Probeer jezelf dan ook niet
op te jagen in kleine dingen, alles komt goed.

◆ Wat kan je zelf voorzien? Ik fotografeer graag
op het grote bed van mama en papa, want daar
past heel het gezin op. Daarom is het fijn als je
kamer netjes opgeruimd is en het bed voorzien is
van witte of effen lichte lakens liefst zonder motief. 

◆ Je mag het lekker warm maken in de
slaapkamer. Baby’s houden ook niet echt van
koude tenen.

◆Twijfels over je outfit? Ga voor iets waar jij je
helemaal goed en comfortabel in
voelt. Liefst zonder drukke prints of tekst.
Stem jullie kleding een beetje op elkaar af zodat
het geen mix van verschillende kleuren en
patronen wordt.

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



Investering
Jullie ontvangen 3 weken na de fotoshoot een online galerij met alle
beelden in hoge resolutie.

newbornsessie 285€
 

Je mag zelf 20 HR foto's uit kiezen uit een online galerij.
Je kan ook nog kiezen om de volledige galerij aan te kopen.

 
Aan de galerij is een online printwinkel gelinkt, waar je makkelijk  de

mooiste fotoproducten kan bestellen
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Info@vanessastevens.be

www.vanessastevens.be

0486 84 49 36


