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ROZŠÍŘENÍ I.

Nejčastější průběh svatebního dne z pohledu fotografa
1. Přípravy nevěsty
 Fotím malování (a česání) nevěsty a někdy i její oblékání do svatebních šatů + všechny věci okolo.
Sjíždění svatebních hostů, příchod ženicha, předávání nevěsty rodiči ženichovi, popíjení na kuráž a
spoustu dalších věcí. Rozsah a to, co se fotí, je svatba od svatby jiné.
 Potřebuji znát adresu, kam mám přesně přijet. Jsem na místě zhruba dvě hodiny před vlastním
odjezdem na obřad.
2. Svatební obřad
 Na místě jsem minimálně půl hodiny před zahájením obřadu.
 Potřebuji znát přesnou adresu místa obřadu a čas jeho zahájení.
 Fotím příjezd svatebčanů a hlavně nevěsty, následně se přesunu do obřadní síně a čekám na příchod
svatebčanů a novomanželů.
 Následně zaznamenávám průběh celého obřadu včetně slibu, výměny prstýnků, prvního
novomanželského polibku, gratulací, odchodu ze sálu, atd…
 Po skončení obřadu se fotí společná fotka všech svatebčanů a obvykle i menší skupinky dle přání
zúčastněných (novomanželé s rodiči, svědky, rodinou, kamarády, …). Toto zabere zhruba 30 minut.
3. Inscenované fotky v místě obřadu
 Po společné fotce a skupinkovém focení je vhodné odeslat svatebčany na místo hostiny.
 V místě obřadu, nebo jeho blízkém okolí zůstáváme s novomanželi a vybraným pomocníkem (řidič,
svědek a podobně) a děláme inscenované samostatné fotky novomanželů. Toto zabere cca 30 minut.
4. Svatební hostina
 Fotím příjezd novomanželů (tzn. měl bych z místa obřadu vyjet chviličku před nimi) a různé svatební
zvyky (rozbíjení talíře, uvítací přípitek, …).
 Následně zaznamenávám celou hostinu. Fotím spíš jen, jak je hostina krásně nachystaná, proslovy
zúčastněných a maximálně vzájemné krmení novomanželů. Jak hosté jí obvykle moc nefotím.
Nepřijde mi to úplně vkusné.
 V 10-ti z 10-ti případů rovněž dostanu najíst a napít .
5. Druhé inscenované focení
 Po hostině jdeme (jedeme) na další inscenované focení na předem dohodnuté místo. Opět je potřeba
nějaký asistent na pomoc (drží odrazku, nebo zábleskové světlo).
 Toto trvá obvykle 60 minut +- 30 minut (dle doby cesty a dalších okolností).

ROZŠÍŘENÍ II.

6. Krájení dortu
 Krájení dortu novomanželi je vhodné udělat až po návratu z druhého inscenovaného focení. Stihne
alespoň svatebčanům trochu vytrávit.
7. Svatební oslava a první tanec
 Po rozkrájení dortu nastává obvykle klidnější část dne, kdy se čeká, než se připraví hudba.
 Fotím v podstatě reportážní fotky, co se děje a jak se lidé navzájem baví a co provádějí. Někdy se
strhne v tuto dobu také druhé, už značně uvolněnější, skupinkové focení.
 Následuje první tanec novomanželů + tanec s rodiči a dalšími VIP okolo.
 Po nafocení tohoto tancování obvykle odjíždím. Do večera se na oslavě nezdržuji. Tam už není pro
placeného fotografa moc co fotit.
Další drobnosti, které je třeba vědět
 Vždy potřebuji znát předem telefon na ženicha, nebo nevěstu + na nějakou další zodpovědnou osobu, která na svatbě
bude. Stává se mi, že čekám v místě obřadu, než někdo přijede a nic. Telefon mi ženich nebere a já nevím, jestli jet
domů, nebo se jen něco někde zdrželo.
 Také se hodí předem vědět, jak novomanželé vypadají. Na to je ideální třeba Facebook, nebo fotka do emailu, nebo
osobní schůzka. V některých obřadních místech jede jedna svatba za druhou a já vlastně nevím, koho fotit .
 Únos nevěsty plánujte prosím až po odjezdu fotografa.
 V den svatby se platí v hotovosti polovina (zbylé) dohodnuté částky. Druhá polovina se doplácí při předání DVD
s hotovými fotkami.
 Obvykle druhý, až třetí den po svatbě posílám novomanželům odkaz na webovou galerii s vybranými fotkami ze svatby.
Toto dál můžou rozeslat ostatním svatebčanům.
 DVD se všemi fotkami je obvykle připravené do týdne. Fotky netisknu, ale můžu vám poradit několik ověřených a
levných míst, kde si vybrané fotky můžete nechat zhotovit.
 Pokud si neřekneme jinak, fotky jsou oříznuté do různých formátů (2:3, 5:7, 1:1, 9:16). Vždy fotku upravuji a ořezávám
tak, aby dobře vypadala, ne aby měly všechny fotky stejný standardní formát ořezu (obvykle 2:3). Pokud chcete všechny
upravené fotky ve standardním formátu, zdůrazněte mi to prosím předem.
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