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NÅR BØR JEG BESTILLE? 

–  De mest populære datoene forsvinner kjapt, mange bestiller gjerne 
 ett år eller mer i forveien. Vi anbefaler at du ringer oss så snart   
 bryllupsdatoen er satt for å sikre at vi er ledig. 

MÅ JEG VITE TIDSPUNKT FOR VIELSEN FØR JEG BESTILLER? 

–  Nei du trenger ikke vite eksakt tidspunkt. Du kan ringe oss når det   
 nærmer seg, eller når du vet mer.
–  Det viktigste i første omgang vil være for dere å få satt av datoen hos  oss. 

MÅ JEG BESTEMME MEG FOR FOTOGRAFERINGSPAKKE FØR JEG BESTILLER? 

–  Dersom du bestiller i god tid før bryllupet trenger du ikke være sikker.
–  Vi ønsker helst å vite hvilken pakke du ønsker ca. 2 mnd før bryllupet. 

HVORDAN BESTILLER JEG TIME? 

–  Ring oss på tlf. 61 33 05 78
–  Vi kan kontaktes på e-post, bt@btstokke.no, for spørsmål, men   
 ettersom vi trenger en del informasjon for å sette opp time anbefaler vi  
 at du ringer. 

HVA SKJER ETTER AT TIMEN ER BESTILT? 

–  Vi sender deg en mail med konkret informasjon om hva som skjer   
 videre, og hva som er greit å huske på mot bryllupsdagen. 

NÅR AVTALER VI DETALJENE?

–  I forkant av fotograferingen settes det opp en konferansetime med   
 fotografen. Dette er en fin mulighet til å bli kjent før den store dagen. 
–  Konferansetimen brukes også til å avtale og dobbeltsjekke alle detaljer  
 som tidspunkt og møtested. 

HVOR KAN VI TA UTEBILDER? 

–  Det bestemmer dere! Hvis dere vet hvor dere ønsker å ta utebildene   
 forholder vi oss til det. 
–  Trenger dere hjelp med å finne et sted har vi mange forslag. 

HVA HVIS DET REGNER? 

–  Vi har studio på Gran som vi fotograferer i, så dårlig vær er ikke noe   
 problem. Eller så finner vi en fin lokasjon ute. 

Trenger dere hjelp med å finne 
et sted har vi mange forslag.

«Morro å jobbe med en så dyktig fagmann, har masse erfaring. 

Kan trygt anbefales!»

glenn & camilla 1. september 2018, vikersund 
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KAN VI HA MED FORLOVERE? 

–  Gjerne! 
–  Vi bruker som regel ikke mye tid på det ettersom  
 brudeparet er de viktigste på dagen, men dere   
 bestemmer! 

KAN VI TA MED BARN? 

–  Vi har mye erfaring med å fotografere barn,  
 og tar gjerne imot de også på bryllupsdagen. 
–  Det er viktig å huske på at å ha med barn kan   
 stjele mye tid, så det kan være greit å ikke ha så   
 mange bilder med barna. 

KAN FOTOGRAFEN VÆRE MED I VIELSEN? 

–  Vi stiller gjerne opp i vielsen. Da møter vi i  
 god tid før vielsen starter og dokumenterer 
 hva som skjer. 
–  Her fanger vi gjerne små øyeblikk som paret  
 selv kanskje ikke legger merke til. 

«JEG ER IKKE SÅ FLINK TIL Å SMILE PÅ KOMMANDO» 

– Dette hører vi ofte, men det ordner vi. Husk at   
 dette er vår jobb! 

«JEG VET IKKE HVORDAN JEG SKAL STÅ»

–  Du blir fortalt hvordan du skal stå, hvor du skal  
 se og hva du skal gjøre, så det trenger du ikke   
 tenke på. 
–  Vi tar hele regien under fotograferingen. Det er   
 vår jobb å få dere til å slappe av og føle dere vel.
–  Etter konferansetimen har vi fått en pekepinn på  
 hva dere ønsker, og styrer fotograferingen deretter.

«JEG ER IKKE SÅ GLAD I Å BLI TATT BILDER AV»

–  Det er det ikke så mange som er, men vi får   
 alltid høre i etterkant at paret har hatt en fin  
 og morsom opplevelse sammen med oss. 

Vi fanger små øyeblikk som paret 
selv kanskje ikke legger merke til
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HVORDAN FÅR VI SE BILDENE I ETTERKANT? 

–  Det settes opp en visningstime med fotografen  
 i etterkant av bryllupet.
–  Vi har eget visningsrom hvor bildene presenteres  
 stort med prosjektor og musikk. Dette er en fin   
 måte å gjennoppleve bryllupsdagen og alle   
 de små øyeblikkene man kanskje har glemt. 

LAGER DERE ALBUM? 

–  Vi er stolte av våre designalbum som designes til  
 hvert enkelt brudepar. 
–  Vi anbefaler alle å ha album av bildene. Bildene  
 er minnene man har fra dagen og vi sørger for at  
 presentasjonen er perfekt. 

LAGER DERE TAKKEKORT?

–  På samme måte som designalbumene blir også   
 takkekortene designet for hvert enkelt brudepar. 
 Vi har flere forskjellige varianter å velge i. 

FÅR VI SE ALBUM OG TAKKEKORT FØR PRINT? 

–  Selvsagt! Alt vi designer blir godkjent av dere før  
 det produseres.

LAGER DERE BILDER TIL Å HENGE OPP PÅ VEGG? 

–  Vi lager det meste av forstørrelser og har også   
 mange valg av rammer. 

–  Vi bruker mye tid på å lage forstørrelsene dine.
 Vi finpusser alle detaljer og gjør bildene så gode  
 som overhode mulig. 
–  Du kan velge mellom mange bildestørrelser,   
 utførelser og rammer. Vi hjelper dere med alt 
 på visningstimen.

JEG SELGER IKKE HØYOPPLØSELIGE FILER  

TIL SELVPRINT – OG ER STOLT AV DET!

–  Er du på jakt etter høyoppløselige digitale filer til  
 selvprint, er vi ikke fotografen for deg.   
 Som profesjonell fotograf ønsker vi å formidle   
 helheten, der også forstørrelser, album og veggbilder  
 er profesjonelt utført.
–  Vi er blant de Fagfotografene i Norge som   
 rendyrker håndverkstradisjonen innen fotofaget.  
 Noe som betyr at vi leverer hele produktet,   
 fra fotoopptak til ferdige produkter. For å sikre   
 kvaliteten på våre foto selger vi derfor aldri   
 høyoppløselige filer til selvprint. Hos oss får du   
 digitale prøvebilder i jpeg-filer som er ypperlig   
 tilpasset for digitalt bruk. Bildene gis da i 72dpi  
 hvor lengste side er 900px.

«Vi er så glade for at vi valgte en profesjonell fotograf til bryllupet vårt. Bjørn er en ydmyk, 

munter og likanes fotograf, og hans nærvær var behagelig. Ofte merket vi ikke han var der 

engang. Vi fikk utrolig mange flotte og varierte bilder takket være hans kreative erfaring.»

stine & magnar 2.juni 2018, hønefoss

«Som voksne hadde vi ikke blitt fotografert av en profesjonell før, og at han/

de skulle være med halve dagen var vi spente på. Det ble en kjempefin opp-

levelse med flinke og hyggelig folk, og så ble bildene så fine. Når du får høre 

at «det er det fineste takkekortet de har sett» da er det stas!»

wenche & vidar 12. mai 2018, gran 
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«Anbefaler Fotograf Stokke på det varmeste. Engasjert, øye for detaljer, full av 

energi og påfunn under fotograferingen. Ellers var han ”usynlig”, men foreviget 

øyeblikkene og tok nydelige bilder.»

janne & thomas  28.juli 2018, gran
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«Vi er strålende fornøyd med BT Stokke som vår bryllupsfotograf! Det var en hyggelig 

stemning gjennom hele dagen og vi fikk god service både før, under og etter bryllupet.

Vi sitter igjen med vakre og kreative bilder, vi har blitt veldig glad i. »

anine & andreas 26.mai 2018, hamar
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«BT Stokke hadde en fin kombinasjon av profesjonalitet og ”folkelig” måte å møte oss på. 

Vi følte oss straks trygge på å overlate bildeansvar til dem på en så viktig dag! Samtidig 

kom våre inspill godt frem gjennom prosessen. De lager et fantastisk album som  opp-

summerer dagen helt nydelig! Vil du ha en proff og hyggelig fotograf, og stresse helt ned i 

forhold til bilder? Så book BT Stokke.»

anette og reidar 01. desember 2018, aurdal



Fotograf BT. Stokke 

Storgata 36, 2750 Gran

61 33 05 78 / 922 99 716

bt@btstokke.no

Fotograf Bjørn Tore Stokke 

er fagutdannet og har over 

20 års er faring som fotograf. 

Mange av hans fotografier har 

blitt hedret og premiert av 

blant annet World Photo

graphic cup og  Norges 

Fotograf Forbund.

HVORDAN FORBEREDER DU DEG TIL ET BRYLLUP DU SKAL FOTOGRAFERE?

Det viktigste er først og fremst å bli litt kjent med brudeparet. Ved hjelp av 
konferansetimen, ca 1 mnd i forkant av bryllupet, lærer jeg det kommede 
brudeparet bedre å kjenne.

KAN DU NEVNE EN STYRKE DU HAR SOM BRYLLUPSFOTOGRAF?

Erfaringen og tilstedeværelsen. Erfaring på en slik dag er veldig viktig. 
Bryllupsdagen er jo for de fleste av oss en «once in a lifetime»-dag. 

HVORDAN VIL DU BESKRIVE DINE BRYLLUPSBILDER MED TRE ORD?

Ærlige, tidløse og romantiske.

HVA INSPIRERER DEG?

Det kan være filmer, lyset og det å kunne ta og føle på stemmningen hos 
brudeparene.

HAR DU NOEN TIPS TIL KOMMENDE BRUDEPAR SOM SKAL BLI FOTOGRAFERT?

Bruk tid på å finne den fotografen som tar bilder i den stilen dere liker. Ta en 
uforpliktende samtale med fotografen før dere booker, slik at dere får følt litt på 
kjemien mellom dere. Det er viktig for begge parter at kjemien er god. Da blir 
det fine bilder!

FOR UTVIDET PORTEFØLJE OG MER INFO SE WWW.BTSTOKKE.NO

Bryllupsdagen er bare én dag, og bildene 
er minnene man har igjen. – Jeg er nøye 
på at dine bilder skal bli slik du ønsker! 


