geletterd portret/info
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Wat heb ik nodig?
- Portretfoto (jpg) van goede kwaliteit.
- Houd 300 dpi aan op minimaal 2500 pixels breed.
- Verstuur je foto via het gratis wetransfer.com.

Hoe kom je erachter hoeveel pixels een foto is?
PC: door de eigenschappen van een bestand te bekijken. Klik met
de rechter muisknop op een foto in een directory, kies eigenschappen, en klik op het tabje ‘samenvatting’.
mac: selecteer de foto in de Finder en toets command(appeltje)+i.
De afmetingen staan onder het kopje ‘meer info’.
Telefooncamera’s:
3-megapixel I-phone
5-megapixel camera

tot 40x52cm
tot 60x80cm

KIEZEN VAN EEN GESCHIKTE FOTO, TIPS:
-
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De persoon staat er leuk en als zichzelf op. Scherpe
foto.
De achtergrond is rustig, of 1 kleur.
Er is voldoende ruimte om de persoon heen om iets te
schrijven (zie de voorbeelden.

FEITEN EN WEETJES OVER DE PERSOON OM TE VERMELDEN.
Ter inspiratie: kijk op de voorbeeldfoto’s. Essentiele
feiten vet aangeven.
Denk aan de volgende vragen:
Wat is de gelegenheid dat je dit portret geeft?
* Wat zijn passies, lievelingsbezigheden?
* Een typische uitspraak?
* Opvallende eigenschappen of karaktertrekken?
* Wat inspireert hem/haar?
* Welke mensen, dieren of artiesten houdt hij/zij van?
* Lievelingsﬁlm/boek/nummer/guilty pleasure?
* Wat betekent deze persoon voor jou? (Het is vaak heel
ontroerend om te lezen wat je voor iemand betekent en hoe
iemand jou ziet, dus wees vooral scheutig met deze com
plimentjes!) Dit kan ik, mits er ruimte is verwerken als
quote.
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HOE WIL JE HET PORTRET ONTVANGEN?

A. digitaal bestand. Een digitaal bestand geeft je de vrijheid
jouw afdruk zo vaak je wilt af te drukken en zelf je 			
printshop te kiezen. Prijs 95 euro, inclusief btw.
B. afdruk op mooi dik papier (Hahnemühle).
			FORMAAT

MEERPRIJS

			
40 x 30 cm
			*60 x 45 cm
			*80 x 60 cm
			*100 x 75 cm

+
+
+
+

€
€
€
€

25,90
35,90,57,90,84,90,-

* grotere formaten afhankelijk van resolutie foto.
Afwijkende formaten op aanvraag. Prijswijzigingen voorbehouden.
* inclusief 5,95 verzendkosten.
C. afdruk op ander materiaal. Meerprijs afhankelijk van materiaal,
formaat en verzendkosten. In overleg.

GOED OM TE WETEN:
* Ik maak het portret n.a.v. jouw wensen. Ik stuur je tussentijds
1 grove schets waar je nog wensen in kan aangeven. Daarna werk
ik het uit en is er geen ruimte meer voor wijzigingen. Ik streef
ernaar je binnen 3 weken je portret (digitaal) toe te sturen, ik
hanteer max 4 weken voor een afdruk, omdat ik afhankelijk ben van
levertijden van mijn leverancier.
* Betaling geschiedt vooraf. Ik stuur je een betaallink op basis
van de afgsproken levering.
* Grootte van jouw foto bepaalt het uiteindelijke max. formaat van
de afdruk/digitale bestand. (zie uitleg punt 1.)

