CASTINGFOTO’S
Om jezelf te kunnen presenteren zijn goede foto’s erg belangrijk.
1.
2.

Plaats een goede portretfoto als profielfoto, deze foto ziet met als eerste.
Voor extra foto’s geldt: minimaal 1 foto half-totaal en 1 foto waar je helemaal op te zien bent. Graag
ook foto’s in andere pose of outfit, bijvoorbeeld zakelijk, sportief etc.
Nooit geheel in zwarte kleding, of geheel in wit. Zorg voor contrast.
3. Als je de foto’s zelf gaat maken, doe dit dan bij voorkeur tegen een lichte, neutrale wand.
4. Draag je een bril? Dan graag foto’s met en ook 1 zonder bril (maar nooit met zonnebril!)
5. Als je samen met een partner, je kind of het hele gezin geboekt wil worden, plaats
dan ook een gezamenlijke foto.
6. Gebruik geen foto’s met vrienden die niet staan ingeschreven!
7. Foto’s van filmopnames, in je rol, kunnen als extra worden bijgevoegd.
8. Als je een beroep hebt met uniform, dan evt. ook een foto in uniform of sportoutfit.
9. Geen foto’s in lingerie of ontbloot lichaam plaatsen.
10. Geen vakantiefoto’s op terras, strand etc.
Het beste kun je een keer een serie foto’s laten maken bij een fotostudio, zij weten precies wat je nodig hebt.
Act4you werkt samen met Fotostudio Lucien Kroon in Alkmaar. Voor € 75,- worden er
ca. 30 foto’s gemaakt die je digitaal krijgt aangeleverd. Op onze website onder links vind je het adres.
Een paar keer per jaar organiseren wij “korte shootdagen”. Ca. 15 foto’s voor € 40,-.
Als je elders castingfoto’s laat maken, vraag dan om een het volgende:
• Diverse portretfoto’s
• Diverse half-totaalfoto’s
• Diverse totaal foto’s
• Verschil in gezichtsuitdrukking, van neutraal serieus naar blij lachend, in 2 evt. 3 verschillende outfits
(dus casual en zakelijk).
Op verzoek kun je tegen bijbetaling ook je visagie laten verzorgen, maar op zich is dat voor castingfoto’s niet
nodig. Redelijk naturel is het beste.
Tot slot: zorg voor recent materiaal! Het is jammer als je wordt uitgekozen en later blijkt dat je niet meer op de
foto lijkt en alsnog wordt afgewezen. Eén keer per jaar checken of alles nog klopt is een kleine moeite. Je

kunt zelf je profiel aanpassen door in te loggen op de site.
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