
Tietoa Studio Eliten koekuvauksesta ja mallihaastattelusta

Mikä koekuvaus?

KKoekuvauksessa valokuvaajamme testaamme taitojasi ja luontevuutta toimia paineenalla kameran edessä. Koekuvaus on 
maksuton kuvaustapahtuma jossa tarkoituksena on kartoittaa henkilön mahdollisuuksia toimia mallina, näyttelijänä, pro-
moottirina tai vaikkapa elokuva-avustajana. Koekuvaukseessa kuvaaja toteuttaa yhdessä mallin kanssa koekuvasarjassa noi 
50-100kpl kuvia studiossa kuvaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kuvaaja tarkkailee miten ohjeet otetaan vastaan ja mikä 
tärkeintä, ovatko pyydetyt ilmeet ja asennot rentoja ja aitoja.  Koekuvauksen jälkeen kuvaaja katsoo otetun kuvasarjan läpi 
ja valitsee hänen mielestään parhaimmat kuvat sija valitsee hänen mielestään parhaimmat kuvat sinulle näytille.  Tässä vaiheessa saat palautetta kuvaushetkestä kuvaajalta ja 
pääset kertomaan omat tuntemuksesi. Oliko kuvattavana oleminen mukavaa, olisitko kiinnostunut astumaan uudestaan 
kameran eteen?

Mikä haastattelu?

Koekuvauksen jälkeen siirrymme haastattelu vaiheeseen jossa, selvitämme mahdollisuutesi alalla ja motivaatiosi koskien 
mallihakua. Selvitämme onko sinulla mahdollisuutta lähteä tekemään jatkokuvauksia kauttamme ja mallihakua eri toimis-
toihin, jotka määritämme sinun kriteereihin sopiviksi. Mikäli motivaatiosi on kunnossa ja koekuvasarja on onnistunut, 
voimme lähteä suunnittelemaan jatkokuvauspäivää.

Jatkokuvaukset?

Jatkokuvaukset ovat mallikansiokuvauksia, jotka toteutamme ainoastaan koekuvauksissa onnistuneille henkilöille. Nämä 
kuvaukset toteutamme yhdessä kuvaajan sekä meikkaajastailistin kanssa. Mallikansiokuvauspäivänä sinusta on tarkoitus 
saada irti muuntautusmikykysi lisäksi paljon erillaisia kuvia eri asukokonaisuuksissa, jotka olemme suunnitelleet sinulle 
ennalta.  Valokuvaajamme kokoaa parhaat kuvat mallikansioosi ja näistä vielä parhaimmat kuvat olisi tarkoitus lähettää eri 
mallitoimistoihin, tuotantoyhtiöihin ja promotoimistoihin. 

Malliksi hakeminen?

SeuraSeuraava askel on lähteä tarjoamaan kuviasi käyttöön useisiin eri mallitoimistoihin, tuotantoyhtiöihin ja promotoimistoihin, 
jotka olemme koekuvauspäivänä sinulle ennalta määrittäneet. Studio Elitellä otettuihin mallikansiokuviin saa aina täydet 
kuvaoikeudet. Tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä että kuvaamiamme kuvia on käytössä lähes jokaisen suomalaisen 
mallitoimiston listoillamallitoimiston listoilla, ilman että toimiston on tarvinnut mallien kuvista erillistä korvausta meille maksaa. Tämä pienentää 
toimiston kynnystä ottaa uusi malli listoilleen kun mallilla on jo käytössä ammattitasoiset kuvat. Tavoitteena on siis päästä 
mallitoimiston, tuotantoyhtiön tai promotoimiston listoille ja sitä kautta tekemään keikkoja!  

Studio Elite?

Studio Elite on vuoden 2004 lopussa perustettu muoti- ja mainosvalokuvaamo.  Olemme erikoistuneet uusien mallien 
löytämiseen, sekä muoti- ja mainosvalokuvaus tuotantoon. Lisätietoja: studioelite.fi & instagram.com/studioelite
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