
SESJA RODZINNA

roksanarobizdjecia.pl



ZACZNIEMY POWOLI

Te najlepsze, najbardziej swobodne i autentyczne
ujęcia powstają zawsze w drugiej połowie,
a nawet pod koniec sesji, dlatego pierwsze minuty
potraktujcie jako czas oswajania z aparatem.
To czas na rozmowę, poszukiwanie kadrów, światła
i powolne wczuwanie się w klimat.

Sesja rodzinna może przynieść wiele emocji,
szczególnie tym najmłodszym członkom rodziny.
Kluczem do naturalnych ujęć jest Wasze dobre
samopoczucie i bycie ze sobą tak po prostu —
to wtedy dzieje się piękno, dajmy mu czas : )

roksanarobizdjecia.pl



Ula i Jerzyk



FOTOGRAFICZNY
SPACER

Będziemy spacerować, rozmawiać i wynajdywać miejsca,
w których można zatrzymać się na kilka chwil.
Większość zdjęć powstaje w ruchu, a te najbardziej
naturalne, to zwykle kadry wyłapane pomiędzy jednym
momentem a drugim. Staram się płynnie przechodzić
między spacerem, a fotografowaniem i unikać tego
momentu "TERAZ! ZACZYNAMY!". Za to może zdarzyć
się, że poproszę Was o zrobienie bukietu z liści,
krótką przechadzkę "w tę i z powrotem" albo trzy całusy
w czoło i być może nie zauważycie nawet, kiedy
powstaną zdjęcia : )



Aga Marco i Leo



Galeria rodzinnych wspomnień to proste portrety
i wiele uchwyconych momentów.

Wszystkie powstaną bardzo naturalnie.

Momenty, którymi zachwycam się najczęściej to te,
kiedy nie dzieje się nic konkretnego — a przynajmniej
Wy możecie mieć takie wrażenie. Dłoń głaszcząca
małą główkę, miłe spojrzenie, grymas, rozwiane włosy
albo to, że po prostu jesteście razem.

NIE TRZEBA WIELE



Ula i  Jerzyk



MAŁE RZECZY

Sesja rodzinna to takie docenienie codzienności
i wspólnych chwil. Nie potrzeba wiele, by były piękne.

Waszym zadaniem jest po prostu być i dobrze spędzać
czas, a ja zajmę się resztą : )

Mile widziane są jednak wszelkie małe gesty;
pstryczki w nos, przytulanie, łaskotki czy całusy.
Ale spokojnie, będę podpowiadać!
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KIEDY NAJLEPIEJ ZROBIĆ
SESJĘ CIĄŻOWĄ?

Wtedy, kiedy czujesz się najlepiej! 

Mniej więcej w 7 miesiącu brzuszek jest już na tyle
widoczny, żeby zrobić ciążowe zdjęcia
i wciąż jest na tyle wygodnie i lekko, aby swobodnie
spacerować, przytulać się czy założyć ulubione
ubrania.

Podczas sesji możesz być sama lub z partnerem.



Kasia w oczekiwaniu na Henia



Wasze zdjęcia, to Wasze wspomnienia. Nie ma
najlepszego, uniwersalnego czasu na zrobienie
wspólnych zdjęć. Każdy moment wart jest docenienia : )
Jeśli poczujecie, że przeżywacie właśnie dobry czas,
który chcielibyście zapamiętać — to jest właśnie idealny
moment.

Jedynie w przypadku noworodków warto dać sobie choć
kilka dni/tygodni na poznanie nowej rutyny
i dostosować czas sesji do drzemek czy karmienia.

KIEDY NAJLEPIEJ ZROBIĆ
SESJĘ RODZINNĄ?



Aga Leo i towarzyszka Juna



CO UBRAĆ
NA SESJĘ RODZINNĄ?

Z pewnością coś, w czym czujecie się swobodnie i
„swojo”, aby cała Wasza uwaga mogła być skierowana
na miłe spędzanie czasu.

Naturalne, gładkie materiały i proste kroje zawsze
dobrze wyglądają na zdjęciach - również po wielu
latach. Możecie śmiało podkreślić też swój
indywidualny styl — warto wtedy zwrócić uwagę na
warstwy, faktury (np. sweter z pięknym splotem), 
ciekawe rękawy czy mankiety, które staną się
pięknym detalem Waszych zdjęć.

Radziłabym unikać jedynie dużych, krzykliwych
nadruków, jaskrawych kolorów, sztywnych tkanin
czy obcasów.

W razie wątpliwości możecie przesłać mailem Wasze
propozycje i wspólnie ustalimy ostateczną wersję : )
Tutaj znajdziecie moje ulubione inspiracje.

roksanarobizdjecia.pl

https://pl.pinterest.com/roksana_waz/family/
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ZDJĘCIA TO KOLORY

Warto pomyśleć o zdjęciu, jak o obrazie
i kolory Waszych strojów dopasować do całego
otoczenia. Jeśli pójdziemy do lasu czy na łąkę,
wybierzcie kolory, które dobrze współgrają z zielenią
i klimatem natury. Biel, beż, brudny róż, kolor nieba
czy wszelkie szarości i brązy. Jeśli będziemy robić
zdjęcia w Waszym domu — spójrzcie na kolor ścian,
mebli czy detali i do nich dobierzcie Wasze ubrania.

Pamiętajcie jednak, że Wasze ubrania to wciąż bardzo
drugorzędna sprawa i w zestawieniu z Waszymi
dobrymi wspomnieniami kompletnie traci znaczenie : )
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Na sesję w plenerze umówimy się na około 2-3 godziny
przed zachodem słońca lub rano, kiedy słońce nie jest
aż tak ostre. Jeśli będziemy fotografować w Waszym
domu — zobaczcie w których pomieszczeniach
i o jakiej porze dnia jest najjaśniej.

O KTÓREJ GODZINIE
NAJLEPIEJ ZROBIĆ SESJĘ?



Aga i Leo



JESTEŚMY W KONTAKCIE

Aby umówić się na fotograficzny spacer,
wystarczy napisać maila, wiadomość na instagramie
lub skorzystać z formularza kontaktowego na stronie.

Najlepiej napisać około 3 tygodnie przed planowaną
datą sesji i ustalimy wstępną datę. Ostatecznie
potwierdzimy nasze spotkanie na 2-3 dni przed,
a w razie niepogody bez problemu przesuniemy je
na inny dzień.

Aktualny cennik sesji rodzinnych
znajduje się na mojej stronie www.

roksanarobizdjecia.pl                   kontakt@roksanarobizdjecia.pl                   @roksanawaz

https://www.instagram.com/roksanawaz/
https://www.roksanarobizdjecia.pl/sesja-rodzinna-krakow/


Helenka Marysia Leon Natalia i Szymon



Do zobaczenia,
Roksana


