
LIGHTS, CAMERA, 
ACTION!

1. Fotografe Morgane Gielen: 
‘Charlotte (26) deed deze No 
Babes- shoot om huidoverschot na 
veel afvallen uit de taboesfeer te 
halen. Zij zegt: “Het is normaal, je 
hoeft hier geen schaamte rond te 
hebben. Je lichaam is je tempel en 
dat hoort gevierd te worden!”’

2. Fotografe An van Lumiere
Photography: ‘Mama Daisy wilde 
een wat stoere omgeving voor de 
shoot van haar kinderen. Ze voel-
den zich dan ook helemaal op hun 
gemak in deze graffitistraat.’

3. Fotograaf Bart Broodts: ‘Lerato 
liet bij mij voor de eerste keer foto’s 
nemen door een professioneel 
fotograaf. Ze vond het zo leuk dat 
ze nu de smaak te pakken heeft.’

4. Fotograaf Vincent van Foto
grafie Brugge: ‘Magalli was met-
een gewonnen voor een shoot in 
de koude Noordzee. Zij in bikini, ik 
in waadpak, maar mijn model liet 
zich niet kennen en poseerde en 
sprong erop los.’

5. Fotografe Kim van Colourful 
Zebra: ‘Charlotte en haar zus 
 Geraldine doken het bos in met 
hun kindjes voor een herfstige 
fotoshoot. Op deze foto zie je 
 Charlottes dochtertje Olivia.  
Van de foto’s werden daarna  
ook kerstkaartjes gemaakt.’

6. Fotografe Heidi van Hardy
Prints: ‘Annelies en Evelien boek-
ten samen met mama Gina een 
Flairshoot. Voor haar verjaardag 
kreeg Gina van haar dochters ook 
nog een mooie canvas om op te 
hangen.’

7. Fotografe Caroline van Con
nected by Color: ‘Louise (25) ver-
telde me dat ze fan was van mijn 
stijl van fotograferen. De fotoshoot 
was een moment van ontspanning 
in deze coronatijden.’

8. Fotografe Karen van De Huis
dierfotograaf: ‘Jolien (35) trakteer-
de zichzelf op een vrolijk portret 
met haar speelse labrador Charlie.’

Volgende 
week bij Flair: 

een bon om een 
fotoshoot te fixen bij 

een professionele 
fotograaf. Dit zijn enkele 

resultaten van deze 
actie vorig jaar!

Volgende week bij Flair: fotoshoot voor maar € 49!
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