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Fotograf: Thellufsenfoto.dk

Kærlighed
 S øren Kirkegård skrev i Kjerlighedens Gjerninger ”Din  

 ven, din elskede, dit barn, eller hvem, der ellers er  
 genstand for din kærlighed, har en fordring på ytrin- 
 gen af den også i ord, når den virkelig bevæger dig i 

dit indre.” I vores travle hverdag kan man af og til glemme det, 
men et sted kærligheden altid er at finde, og hvor de fleste må 

fælde en tåre, er, når to mennesker, som elsker hinanden, gifter 
sig. Gennem min tid som brudestylist og makeupartist har jeg 
oplevet flere bryllupper end de fleste. Dertil hører naturligvis 
de smukkeste kjoler, fantastiske suits og butterflys, naturlige 
makeupper, inspirerende frisurer og mindevækkende foto-
grafier. I denne folder har jeg samlet de flotteste billeder og 
interviewet nogle af Danmarks bedste eksperter for at samle 
brugbare råd til dig, inden du kommer til dagen, hvor du skal 
giftes. Jeg håber, rådene vil gøre dig mere afklaret i de mange 
valg, som ligger forud for din store dag.

Tina Jakobsen, selvstændig 
brudestylist og makeupartist 
hos bytinajakobsen. Uddan-
net frisør og makeupartist i 
2012. Har arbejdet med brude 
og brudestyling siden 2009. 
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Når du skal giftes, er der mange ting 
at tænke på. En af tingene, der kan 
være rart at få afklaret, er, hvordan 
dit hår og makeup skal være på den 
store dag. 

Stylist eller Gør det selv?
Vil du have sat dit hår og makeup af 
en professionel, eller vil du gøre det 
selv? Hvis du har mod på at gøre det 
selv, findes der videoer på YouTube, 
som forklarer, hvordan du skal bære 
dig ad, men det kan for mange være 
noget af en mundfuld. Du bør overve-
je, om du har mod på pres og stress, 

for ofte er der ikke tid til at lave hår 
og makeup om, hvis noget skulle gå 
galt. Selvom du har en dårlig hårdag, 
går tiden desværre ikke i stå. Du kan 
også overveje at hyre en professionel 
makeupartist og hårstylist. 

En professionel makeupartist og 
hårstylist har mange års erfaring med 
styling af hår og makeup - også un-
der tidspres. Hun er der, hvis du har 
spørgsmål til dit hår eller makeup, og 
mange kan også vejlede og rådgive 
dig om hudpleje og neglepleje, og 
hvordan du bedst kan forbedre dit 
hår og din hud op til den store dag. 

Hun kan bevare overblikket, hvis du 

ikke kan. I hendes selskab vil du føle 
dig tryg og speciel. 

Kærlighed og familie 
For mange betyder familien utrolig 
meget på denne store dag. Derfor kan 
det være en mulighed at kontakte en 
kørende makeupartist og frisør. Så kan 
du invitere hende hjem til dig selv, eller 
hjem til dine forældre. Her er familien 
alligevel ofte samlet for at fejre dagen 
og spise brunch, og på denne måde 
har du mulighed for at være sammen 
med familien hele dagen.

Frisører med  
speciale i brude- 
hår og brudemakeup 

Nogle frisører og makeuparti-
ster har en særlig stil, som kende-
tegner dem. Du kan oftest se firmaets 
stil ud fra deres Facebook, Instagram 
og hjemmeside, hvor de lægger billeder 
ud af deres arbejde. På de sociale medier som 
Instagram og Pinterest kan du få en fornemmelse 
af, hvilken stil du er til og derfra finde frisører og make-
upartister i dit nærområde. Vær opmærksom på, at mange 
frisører i saloner har et bredt sortiment, herunder klipning, 
farvning, vask, bryn og vipper samt andre behandlinger, og at de 
derfor ikke nødvendigvis er specialister indenfor brudehår og makeup. 

Brudehår  
& makeup  

Makeup og hår: bytinajakobsen.com
Fotograf: steffenhaldrup.dk
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Makeup og hår: bytinajakobsen.com
Fotograf: steffenhaldrup.dk

Afprøv hår og makeup
Mange makeupartister og frisører har forbere-
delsestid inden dit bryllup. Forberedelsestiden 
kan munde ud i en demodag. På demodagen 

ses du typisk med frisøren og makeuparti-
sten, hvor I gennemgår frisure og makeup. 
Demodagen bliver holdt for, at I kan forvent-
ningsafstemme. Så har du en idé om, hvordan 
frisuren og makeuppen bliver på din store dag.

Book makeupartist og frisør
Det bedste, du kan gøre, er at booke make-
upartist og frisør, så snart du kender bryllups-
dagen. Makeupartister er meget populære i 
brudesæsonen, som strækker sig fra april til 
oktober måned, og mange makeupartister er 

booket et år i forvejen. Derfor er det en god 
idé at booke som minimum seks måneder før 
bryllupsdagen. 

1. MAKEUP OG ANSIGTSFORM 
Læg selv eller få lagt makeup ud 
fra din ansigtsform. 

2. BRUG TRANSPARENT PUDDER 
Transparent pudder gør at din 
makeup holder længere.

3. FØNTØR FYLDE I BUNDEN  
Så holder frisuren hele dagen og 
natten. 

4. BRUG VANDFAST MASCARA  
Så kan du fælde en tåre uden, at 
det går ud over makeuppen.

5. HAV LIPGLOSSEN MED DIG 
Eller læbestiften, så kan du friske 
op i løbet af dagen. 

5 gode råd, når der 

skal lægges makeup  

og sættes hår...

Se flere billeder og gode råd om 
hår og makeup på bytinajakobsen.dk.
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Fotografi  
& minder
Bryllupsfotografering på jeres store dag er med 
til at bevare jeres minder. Dagen flyver afsted, 
og det er rart at kunne tage smukke, rørende og 
sjove minder frem igen og igen. 

Professionel eller amatør? 

Når der skal tages billeder, kan du vælge at få 
en professionel til det, eller en af dine venner. 

Har du aftalt med din ven, at han skal fotografere 
brylluppet, vil det være ærgerligt, at han først kom 
en time efter ceremonien i kirken, eller på rådhu-
set. Det kan godt være en smule svært at tilgive.

Kontrakt og mødepligt
Har du derimod betalt dig fra det, kan du være 
sikker på, at han kommer til tiden. I har nemlig 
skrevet under på en bindende kontakt, hvor et 
af punkterne ofte er mødepligt.

Portrætbilleder eller autentiske 
billeder?
Et bryllup kræver tekniske kundskaber inden for 
rigtig mange genrer: Portrætbilleder, dokumen-
tariske billeder, festbilleder etc., og det er gen-
rer, som kræver mange års erfaring at mestre.

Fotograf: Thellufsenfoto.dk

JEG SKAL GIFTES - BRYLLUP.DK
4912 MEDLEMMER

BRYLLUP 2017 - 2018
1970 MEDLEMMER

KØB & SALG AF BRYLLUPSTØJ 
& ANDET TIL BRYLLUP.
4912 MEDLEMMER

FACEBOOK
Grupper du kan tjekke for flere 

gode råd og indkøb til dit bryllup.
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Fotograf: Thellufsenfoto.dk

Ekstra vejledning
Den professionelle fotograf kan vej- 
lede jer med længde af vielse, hvor-
når I bør skære bryllupskagen, og 
hvor lang tid det typisk tager at tage 
portrætbillederne. 

Valg af fotograf
Hvis I vælger en professionel foto-
graf, skal det være en fotograf, I føler 
jer trygge ved. Jeres fotograf vil være 
sammen med jer til alle dagens store 
øjeblikke, og det er derfor nødven-
digt, at I svinger godt sammen. Det 
kan være en god ide med et person-
ligt møde inden brylluppet. Der kan 
I snakke om jeres forventninger til 
den store dag, og mærke om kemien 
er der. En anden metode kan være 
at arrangere en fotosession inden 
selve brylluppet, så I kan mærke, om 
fotografen formår at få det bedste 
frem i jer. Billederne kan bruges til 
at lave en helt særlig invitation til 

brylluppet.

Hvilken stil er jeres stil?
Når I vælger fotograf, så find en, som 
har jeres stil. Nogle fotografers stil er 
iscenesættelse, mens andre er mere 
dokumentariske. Nogle fotografers 
billeder er mørke, andres lyse. Ofte 
kan du få en fornemmelse af fotogra-
fens billedstil på fotografens hjem-
meside eller sociale medier. Hvis I 
tydeligt forklarer jeres forventninger 
inden brylluppet, har fotografen nem-
mere ved at efterleve dem.

Hurtig levering af billeder
De færreste synes, det er sjovt at ven- 
te, og er du særlig utålmodig, kan det 
være godt med en garanti på hurtig 
levering af billederne. Aftal med 
fotografen, hvornår du forventer at få 
billederne leveret. I nogle tilfælde 
kan det indgå i kontakten. Ønsker I at 
bruge billederne til vægdekoration 
eller anden udsmykning, kan det 
være en fordel at benytte en foto-
graf, som har erfaring med dette.

Book fotograf

Vil du være sikker på at få lige den 
fotograf, du ønsker, bør du begyn-
de at booke senest et år inden din 
bryllupsdag. De populære datoer 
fx i starten af august bliver hurtigt 
optaget.

5 gode råd, når der 
skal tages billeder...

1. VIS KÆRLIGHED 
De gode billeder er dem, hvor 
man kan se jeres kærlighed. 

2. VÆR KLAR TIL TIDEN 
Hellere tre gode billeder end ti 
dårlige, fordi I havde travlt.

3. VÆR MÆT 
Det er svært at være glad på 
tom mave. 

4. FØLG FOTOGRAFENS RÅD  
Fotografen er mester i gode 
billeder.

5. NYD DET, DET KAN SES

Se flere billeder og gode råd på 
Thellufsenfoto.dk.

INSTA
Profiler du bør tjekke,  

hvis du har lyst til mere inspiration!

@bytinajakobsen@thellufsenfoto 
@luxux.dk@kamillarasmussendk 
@anchoredimage@wedisson_com 
@everlastingmoments@nicoleashley 
@elisabettalillyred@weddingdream 
@weddingmagazine@brandisisson 
@wellwedmagazine@weddinglegends 
@officialweddingmagazine@danae-
tobajas_couture@weddingideas.es
@algonuevoprestadoyazul@pyrstudio 
@cashairstyle@weddingphotomag 
@maddiemaephoto@diariodenovia 
@joytakesaweddingpicture@bride
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Lige siden han friede, har du sikkert drømt 
om, hvordan kjolen skal se ud. Skal den være 
hvid, eller skal den være farvet? Lige nu er det 
moderne med en farvet kjole, men mange 
vælger dog stadig den traditionelle hvide eller 
råhvide kjole. 

Professionel eller på nettet?
Når du køber en kjole hos en professionel bru-
dekjoleforhandler, er du altid sikret, at kjolen 

passer dig perfekt. Bestiller du den derimod 
på nettet, kan du risikere at modtage en kjole, 
som er uperfekt og har uønskede folder, fordi 
syningen er forkert eller dårlig. Hos en brude-
kjoleforhandler har de ekspertisen og erfarin-
gen til at kunne se, hvilken farve som klæder 
din hudfarve, hvilken pasform kjolen skal have, 
og hvilke syninger der skal tilpasses til netop din 
kjole.

 Slør, sko  
& brudekjole

GODE RÅD  Lyt til din mave
Du kan besøge brudeforhandleren 
selv eller tage en veninde med.  
Oftest er det trygt at have en venin-
de eller familien med, hvis du selv er 
i tvivl. Når du skal vælge, så lyt til din 

mavefornemmelse. Hverken din fami-
lie eller venner kan mærke, hvordan 
kjolen sidder, og om du vil føle dig 
godt tilpas i den hele dagen.  

Gå en tur i kjolen
En stor brudeforhandler har et bredt 
udvalg og mange kjoler på lager. De 
fleste har også plads i butikken til, at 
du kan gå en uforstyrret tur i kjolen, 

sidde i den og se den i forskellige 
lysniveauer, når du bevæger dig 
rundt. Ofte får du også din egen eks-
pedient med erfaringer indenfor spe-
cialsyninger og tilpasninger tilknyttet.

1. GÅ DINE SKO TIL 
Så skal du ikke bekymre dig om, 
om de kommer til at gøre ondt. . 

2. PAS KJOLEN EN EKSTRA GANG 
Den skal sidde helt perfekt på 
dagen.

3. HUSK VABELPLATSTER  
Selvom skoene er gået til, kan det 
blive nødvendigt med plaster. 

4. PEDICURE PÅ TÆRENE  
Det føles bare ekstra dejligt, når 
de små ting er kræset om.

5. BARBER BENENE 
Selvom du har strømpebukser 
på, er det en rar fornemmelse at 
benene under er barberet.

5 gode råd i ugerne 

op til den store dag...

Fotograf: Thellufsenfoto.dk
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Butterfly 
 eller bow tie 

I Danmark er vi frie i vores påklædning, og ofte 
gælder det også ved bryllupper. Før i tiden 
brugte man kun butterfly til smoking, men i dag 
bruger mange også butterfly til jakkesæt. 

Slips og fest
Valget af butterfly eller slips afhænger nok af, 
hvornår du føler dig mest festlig. Mange mænd, 
som går med slips til hverdag, vælger butterfly 
til brylluppet, mens andre, som ikke går med 
slips til hverdag, vælger slips. Slips kan for 
nogle virke meget formelt, mens en butterfly 

virker mere afslappet, dog stadig meget flot og 
gennemført.

Design din egen butterfly 
og få mere inspiration på 
KamillaRasmussen.dk.

Personlighed og stil
Hvis du vælger butterfly, kan du vælge mellem 
selvbinder eller bundet butterfly. Fordelen 
ved en selvbinder er, at selve sløjfen ser mere 
personlig ud, og så er der mange, der efter bru-
devalsen løsner selvbinderen op og lader den 
hænge om halsen. Du kan nemt lære at binde 
en selvbinder. Invester en halv times koncentra-
tion og tålmodighed, og så har du lært det. 

Seler som passer
Du kan skille dig ud ved at tilsætte seler. En god 
ide er altid at vælge selerne i ensfarvet elastik 
eller stof, som passer til dit slips eller din butterfly.

1. ØV DIG I AT BINDE BUTTERFLY 
Så er du rolig og afslappet til at binde 
den på den store dag. 

2. PRØV HELE SÆTTET SAMMEN 
Så er du helt sikker på, at alt passer.

3. STRYG LOMMEKLUD OG SKJORTE  
Det giver dig ro og overskud til at foku-
sere på din brud og familie. 

4. PLACER KNAPHULSBLOMST  
Den skal sidde i jakkens venstre revers 
og aldrig opbevares i lommen.

5. HUSK EKSTRA STRØMPER 
Så er du forberedt, hvis de bliver klippet. 

5 gode råd, når der 

skal forberedes...
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