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What to wear?



W E L K O M

Binnenkort gaan we op pad om prachtige portretten te maken. 

Heb je er al evenveel zin in als ik? Super leuk!

 

Om de mooiste versie van jezelf te tonen, wil ik je ook graag helpen de beste outfit(s)

te selecteren. Ongetw�feld heb je al eens gedacht: 

"Help, wat moet ik aandoen voor de fotoshoot?!"

 

Het doel is dat de foto's de mooiste versie van jezelf tonen. Wat ik dus absoluut wil

verm�den, is dat je voor deze shoot kled� gaat dragen die je anders nooit draagt, je in

een heel oncomfortabele outfit wringt of die ene outfit draagt die mega mooi is maar

waar j� je eigenl�k jezelf niet in voelt. 

Ondertussen weet ik ook perfect welke kleuren het goed doen, wat je beter niet

draagt, enz. Daarom heb ik speciaal voor jou m�n tips verzameld in deze st�lgids.

 

Wat is de bedoeling van deze st�lgids? Aan de hand van enkele tips wil ik jou helpen

om enkele outfits te selecteren:

- die jouw persoonl�kheid reflecteren

- waar j� je goed in voelt

- die mooi passen in de setting van de fotolocatie

- die de foto dat tikkeltje extra geven

 

 

Liefs

Manon





Wat mag je van m� verwachten? 

 

Spontane, elegante en t�dloze foto's met aandacht voor details en

emoties. M�n klanten omschr�ven zichzelf als liefdevol, warm en

een tikkeltje nostalgisch. M�n vriendschappel�ke aanpak past daar

als geen ander b�. Een fotoshoot is een leuke beleving, geen

stressy opdracht. Laat je vooral leiden door het moment en bl�f

jezelf. Je zal merken: het is écht niet moeil�k ;-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@manonengels.be

tel: 0473/62.20.17
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L E T ' S  T A L K  O U T F I T S

Eerst en vooral raad ik aan om enkele opties mee te brengen of door te sturen.

Zo verm�d je teleurgesteld te z�n over je uiteindel�ke keuze. We kunnen op die

manier ook samen beslissen wat het best past b� de locatie, de sfeer, . . .  Je kan

b�voorbeeld 3 bovenstukken en 2 onderstukken meenemen, zodat we kunnen

mixen & matchen. Je kan uiteraard ook een extra jurk, jasje, enz. meebrengen.

Sleur je l iever niet met verschillende outfits? Dat is ook zeker prima! Stuur me op

voorhand gewoon enkele foto’s door van je mogel�ke outfits en dan kiezen we

gewoon samen. Ook wanneer je meerdere opties meebrengt, mag je me alt�d

mailen b� tw�fel. Want kiezen bl�ft een beetje moeil�k hé?

Opties, je nieuwe beste vriend
TIP 1



L E T ' S  T A L K  O U T F I T S

B� een fotoshoot gaan de locatie en de kled� eigenl�k hand in hand. Ga daarom

voor logische keuzes. Draag b�voorbeeld best geen hakken (tenz� je er

onwaarsch�nl�k goed op kan stappen natuurl�k), maar schoenen waarmee je

makkel�k wat afstand kan afleggen. Op het strand is het dan weer logisch

wanneer we geen schoenen aanhebben. In de sneeuw l�kt het m� best om

verschillende laagjes te dragen en schoenen die passen b� dit type weer (denk

Uggs, snowboots, etc.). Op een warme zomerdag z�n lichtere kleren de beste

optie. Maar ook hier weer: draag iets dat jouw persoonl�kheid reflecteert.

Ga voor de logische keuze
TIP 2



L E T ' S  T A L K  O U T F I T S

Eén van de belangr�kste topics uit deze st�lgids: kleur! Persoonl�k raad ik

neutrale kleuren en aardetonen aan. Denk hierb� niet meteen alleen aan wit,

zwart en beige. Alle kleuren hebben een meer neutrale variant. Draag je graag

kleur, dan kan je b�voorbeeld ook gaan voor mosterdgeel, burgundy, l ichtblauw,

woudgroen, marineblauw, etc. Deze zorgen voor een zachte uitstraling. Verm�d

daarom felle en fluo kleuren. Deze leiden de aandacht enorm af van jull ie

gezichten. Ook wanneer de zon hierop sch�nt, reflecteert dit namel�k in je

gezicht. En je wil absoluut geen felroze kin op de foto's hebben haha ;-) 

Draag ook best geen veelkleurige sportschoenen die vloeken met je outfit. I know

... ze zitten zo gemakkel�k haha, maar het plaatje moet kloppen natuurl�k. ;-)

Wat betreft patronen, heb ik alvast één heel belangr�ke tip: verm�d grote,

opvallende en felgekleurde patronen. F�ne, subtiele patronen? Yes, die kunnen

zeker! Draag j� een outfit met een patroontje in? Dan draagt je partner best een

effen kleur, zodat je niet eindigt b� een bloemetjesjurk en een geruit hemd.

Probeer ook logo’s te verm�den. Misschien is die ene trui met in het midden in

koeien van letters "Superdry" op wel net je favoriete, maar het zal er op de foto

niet goed uitzien. Ook logo's leiden de aandacht af van je gezicht (en daar draait

het toch net allemaal om). Ben je nu absolute fan van Guns N' Roses en hoort die

bandshirt gewoon b� jou? No worries, dan draag je die gewoon. Zoals ik zei: de

outfit moet 100% "jou" z�n. 

Kleuren en patronen
TIP 3



L E T ' S  T A L K  O U T F I T S

Kled� die losjes wappert in de wind geeft het idee van beweging. Dat is alt�d

een go! Het zorgt voor foto’s waar de energie vanaf straalt. Draag ook zeker

stofjes waar je goed in kan bewegen. Je hoeft je dus zeker niet in die ene strakke

kokerrok te wringen. Onthoud: "Als het niet goed zit, laat het dan thuis". 

Zorg voor beweging
TIP 4



L E T ' S  T A L K  O U T F I T S

Wanneer je een koppelshoot of gezinsshoot koos, verm�d dan dat je té matchy-

matchy bent. Ga voor wat contrast in jull ie kled�. Kies j� een beige top, dan kan

je partner misschien beter voor een donkerder t-shirt gaan. Stem wel de tonen

die jull ie dragen op elkaar af, zodat het geheel mooi b� elkaar past.

Contrast
TIP 5

Lauren Bracke

Gleam by Ellen

You by Yente

Sommige vrouwen laten zich graag voor een shoot opmaken of gaan eens langs

de kapper. Dat kan zeker! Doe vooral wat je zelf het leukst vindt en waar je jezelf

goed b� voelt. Anderz�ds doe je waarsch�nl�k niet zo vaak een fotoshoot dus

dan mag het al eens wat meer z�n waarsch�nl�k? Ik kan je enkele top make-up &

hair artists aanraden die je een hele natuurl�ke en toch ook glamoureuze

uitstraling zullen geven. 

Make-up & hair:  

Make-up & haar
TIP 6

Yay voor juweeltjes. Ga b�voorbeeld voor enkele f�ne en subtiele stuks of voor

een echt statement juweel. Enkel horloges kunnen mogel�k een storend element

z�n. Wanneer je elkaars gezicht aanraakt b� een pose, dan kan een horloge wat

afleiden en het gezicht blokkeren.

Accessoires
TIP 7



C O N T A C T
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Nog extra vragen?


