
Stort tillykke med jeres kommende bryllup. Som fotograf fortæller jeg 
historier med billeder, og min rolle er på smukkeste og livligste vis at 
indfange minderne på jeres bryllupsdag. 

Hvis I vælger mig som jeres bryllupsfotograf, er det fordi, I kan lide 
mine billeder. Min motivation er at stille jer i det bedst mulige lys. Her 
på de næste sider kan I læse lidt om de forskellige muligheder.

Bedste bryllupshilsner
Fotograf Morten FriisFotograf Morten Friis

BRYLLUP



Foton vastil dig selv i et bedre lys



BRUDEPAR ON LOCATION

Hovedpakken

- parfotografering på en location udvalgt af jer
- inkl. 50 km’s kørsel (derudover 5 kr/km)
- detaljebilleder af slør, buket, ring eller kjole
- varighed ca 1-1,5 time
- ca. 25-30 håndredigerede billeder- ca. 25-30 håndredigerede billeder
- leveres digitalt i høj opløsning

4500 Dkr
 

BRUDEPAR



CAMILLA & SAMUEL
Vi har været rigtig glade for at få taget vores bryllupsbilleder 
af Morten. Morten er god til at skabe en god stemning, såvel 
som han er både professionel og inspirerende. 

Han har været nem at kommunikere med. Vi fik hurtigt leveret 
billederne efter brylluppet og har været meget glade for dem.

MARIA & CHRISTOFFER
Da vi skulle finde en fotograf til vores bryllup, 
ledte vi efter en, der kunne tænke ud af boksen 
og tage nogle lidt anderledes billeder. 

Alt dette fik vi af Morten. Han tog lige præcis Alt dette fik vi af Morten. Han tog lige præcis 
det, vi gerne ville, og alt det vi slet ikke vidste 
ville blive helt fantastiske billeder. Han var 
utrolig nem at arbejde med. Vi grinede og 
havde det sjovt under hele seancen.

Vi modtog vores billeder dejligt hurtigt, og de Vi modtog vores billeder dejligt hurtigt, og de 
kom op med det samme, da de simpelthen er 
så smukke: 0)

CHARLOTTE & LEAN
Vi er glade for at Morten har taget vores 
bryllupsbilleder. Morten er god til at skabe 
en god stemning og leve sig ind i den. 

Han er professionel, samtidig med at han Han er professionel, samtidig med at han 
er i stand til at falde i et med sine omgivels-
er når det er nødvendigt. Morten er også 
rigtig god til at tackle børn og fik vores 
datter til at føle sig tryg i hans selskab.

se mere på
www.fotonova.dk



Brud (eller gom) gøres klar - stemningsbilleder

Tillægspakke 1

- Skønne stemningsfotos i fotojournalistisk stil
- cirka 2 timers fotografering
- smukt håndredigerede billeder i sort-hvid
- leveres digitalt i højeste opløsning

2000 Dkr2000 Dkr

Brudeparret sammen med deres barn/børn

Tillægspakke 2

- 15-20 minutters fotografering
- smukt håndredigerede billeder
- leveres digitalt i højeste opløsning

600 Dkr

BØRN

BRUD



VIELSE
Før, under og efter vielse - stemingsbilleder

Tillægspakke 3

- skønne stemningsbilleder i fotojournalistisk stil
- smukt håndredigerede billeder fra vielsen i sort-hvid
- antallet varierer, men cirka mellem 50-80
- billederne leveres digitalt i høj opløsning

2500 Dkr2500 Dkr



En af de måder jeg holder prisen nede, er at bruge 2 af jeres venner 
som assistenter - ofte brudepige og best man. Det er relativ nemt at 
bære et stativ og holde en lampe/reflektor, men dyrt hvis jeg selv skal 
medbringe assistent. Og så er det rigtig sjovt for alle!



RECEPTION
Reception stemningsbilleder

Tillægspakke 4

- skønne stemningsbilleder i fotojournalistisk stil
- 1 times fotografering 
- smukt håndredigerede billeder
- leveret digitalt i høj opløsning

1500 Dkr1500 Dkr
(ekstra time - 600 pr påbegyndt time)



OG HVAD NU?
Det er selvfølgelig svært at beskrive det hele i 
en folder. Hvis I ønsker kan jeg også lave pak-
ke/tilbud på festfotografering, gruppe- og 
kongebillede.

VIDEO
Jeg kan også producere en enkel og smuk 
bryllupsfilm. Filmen kan klippes ud fra de be-
handlede still-billeder eller jeg kan lave den 
med rigtige videooptagelser fra dagen. Der er 
rigtig mange spændende muligheder.

I er velkomne forbi studiet i Frederikssund til 
en forberedende snak  - det er både hyggeligt 
og gratis! 

Book mig på mail eller telefon.

morten@fotonova.dk / 4098 4466


