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Skole f o to med at t i tude og f agl ig  s tol thed. . .



Skolens servicepakke
Som en del af min service til skolen tilbydes:
 - Billeder af alle elever til f.eks. tea eller kMd-elev
 - Personaleportrætter
 - Personalegruppebillede
 - Personaleplanche
 - Liftfoto
 - Studiekort
 - Personale-id
 - Skoleårbog med klassebilleder og portrætter af alle elever.
 - eventfotografering

Eventfotografering
Har i skolefest, jubilæum, reception eller ligende, så kommer jeg 
gerne og dækker begivenhederne. Skolen får et sæt billeder og 
en Cd-rom, børnene vil få mulighed for at bestille billeder via 
webshoppen.

Skoleårbog
efter aftale tilbydes eleverne at købe en Skoleårbog med billeder 
af alle skolens klasser. 
Skolen har mulighed for at skrive et forord i årbogen, og i sam-
arbejde udvikler vi et unikt layout på jeres årbog, jeg laver lay-
outet og sender en korrektur til godkendelse inden trykningen. 
- Leveringstid; ca. tre uger efter godkendelse af korrekturen.

Et skolefoto er ikke bare et 
hvilket som helst foto.
Uanset om det er forældrenes glæde 
ved at se deres barn i det første skole-
år, eller eleven i 10. klasse der først fin-
der den virkelige glæde ved fotografiet, 
når klassen fejrer 25 års jubilæum, så 
tror jeg på at tryghed fra første kon-
takt med fotografen er afgørende for 
kvaliteten og glæden ved fotografiet.

gennem den personlige kontakt mellem 
skolen og mig, er det mit mål at tillid, 
kvalitet og fleksibilitet skal være nogle 
af de nøgleord i vil forbinde med Skaade 
Fotografi allerede fra første opgave.

Jeg er faguddannet fotograf, med 
mere end 25 års erfaring indenfor fo-
tobranchen. Jeg havde min ilddåb som 
skolefotograf på aabenraa gymnasium 
i august 1992 og har siden da fotogra-
feret tusindvis af elever på skoler og 
gymnasier i hele landet.

Med et stærkt team bag mig…
går jeg nu solo som skolefotograf. Jeg 
har tidligere arbejdet som chef i et stør-
re skolefotofirma hvor jeg ofte måtte 
gå på kompromis med mine værdier, 
hvilket jeg ikke vil mere! − Mit motto 
er: “Godt nok” er ikke godt nok, kun 
det bedste er godt nok…

alene er jeg stærk. Jeg har ikke har en 
stor virksomhed at holde styr på, så jeg 
kan koncentrerer mig om at servicere 
mine kunder rigtigt. Men helt alene er 
jeg nu ikke, for jeg har et stærkt team 
bag mig, f.eks. Foto it som står for at 
holde it systemerne og min webshop 
kørende og dansk digital Lab, som er 
markedsledende indenfor digital billed-
produktion.

Jeg ser frem til et stærkt samarbejde 
med jeres skole.

Med venlig hilsen

danny Skaade



Kun det bedste er godt nok
alle billeder leveres i markedets flotte-
ste kvalitet, som stadig kun kan opnås 
ved at printe billederne på ægte sølv-
baseret fotopapir, som fremkaldes og 
fixeres på gammeldags maner.

Sort/hvid billeder bliver printet på 
ægte sort/hvid fotopapir, og ikke bare 
sort/hvid printet på farvepapir, derved  
opnås en uovertruffet billedkvalitet, 
som godt nok koster lidt mere, men 
som er hver en ekstra krone værd.

Søskendebilleder 
Jeg tager også gerne veninde- og 
søskende billeder. disse tages normalt 
sidst på fotograferingsdagen eller i 
forbindelse med syge- /omfotografe-
ringen, der normalt ligges ca. to uger 
efter selve fotograferingen.

Pakke priser fra 

kr.  295,-

Frit valg på nettet
Hver elev får et individuelt login, og kan dermed se sine egne 
billeder på webshoppen.

der kan frit vælges imellem forskellige pakker, sort/hvid eller 
farvebilleder m.m. Bestillingen betales på nettet, og billederne 
sendes direkte til hjemmet.

To poseringer
Portrætbilleder tages altid i to forskellige poseringer: traditio-
nelt portræt og trekvart figur. Billederne i trekvart figur tages 
på green screen.

Vælg selv billeder
dagen efter fotograferingen kan forældre og elever i ro og mag 
udvælge netop de optagelser de ønsker.

Greenscreen
Ved hjælpe af greenscreen teknikken kan forældre og elever efter-
følgende selv vælge i mellem de mange forskellige; klassiske, 
romantiske og dramatiske baggrunde i webshoppen, og de kan 
sammensætte deres helt egen billedpakke, vælge en standard-
pakke eller købe enkelte billeder.
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