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Portretfotografie
met hart en ziel

Klassiek &
Tijdloos

Een kunstportret
aan de muur van je
kind



Met hart en ziel werk ik aan

kinder- en tienerportretten

met een schilderachtig,

tijdloos en klassiek karakter.

 

Ik breng portretfotografie

terug naar de oorsprong.  

Waar een smartphone foto

leuk voor de herinnering is,

geeft een portret van mij je

zoveel meer dan een foto.

 

Het is je trots en liefde

vereeuwigd in een kunstwerk

voor aan de muur.  

Het maakt een investering

waar je voor de rest van je

leven plezier van zult hebben. 

� R � S

V A L E N T � N A
Fotograaf in Amersfoort

gespecialiseerd in

kunstportretten van kinderen en

tieners

Welkom!

Iris 





"In een winkel zag ik een kaartje van Iris. 

Dit waren het soort foto’s waar ik al heel

lang naar op zoek was voor mijn eigen

kinderen. Geen standaard fotootje, maar

portretten als een schilderij. De kinderen

keken erg uit naar de fotoshoot, ze

vonden het reuze interessant. Ze voelden

zich belangrijk en erg op hun gemak door

alle lieve en oprechte aandacht. Ze waren

erg benieuwd naar het uiteindelijke

resultaat. We vonden de foto’s direct

prachtig, ze had de jongens echt weten

vast te leggen hoe ze zijn.

C L � E N T

S P O T L � G H T
 met Chr�stel Borghu�s

Het eindresultaat is boven verwachting, het zijn echte kunstwerken en je blijft

ernaar kijken. De kinderen waren heel trots en vonden het zelf ook prachtig! 

De portretten hangen in de hal en het zijn enorme blikvangers. Iedereen staat in

verbazing naar de portretten te staren; zó, mooi, het lijken wel schilderijen. Vele

vrienden wilden meteen weten wie ze gemaakt heeft en overwegen om ook

zulke portretten van hun kinderen te laten maken. Ook de service was heel goed;

bijzonder vriendelijk met aandacht én snelle respons. We raden Iris aan omdat zij

fantastisch, niet standaard werk levert en zij met heel veel liefde, passie en

aandacht voor de personen werkt."



GABRIEL  GARCIA  MARQUEZ

� would g�ve w�ngs to ch�ldren,
but � would leave �t to them to
learn how to fly by themselves.





Je kijkt naar je kind(eren) vol trots en liefde. Je wil ze vastleggen in

deze periode in hun leven, want je weet hoe snel de tijd vliegt.  De

trekken in hun gezicht zijn zo herkenbaar voor je. Hun eigen karakter

komt steeds meer naar voren. Een eigen mens, perfect zoals hij of zij

is. 

 

Met toewijding en oog voor detail werk ik aan de portretten die jij

wenst. Het is een investering en ik wil dat je er een leven lang plezier

van hebt.

In mijn portretten vind je verstilling en een diepere laag. In de ogen zit

de connectie. Dit maakt dat een kunstportret verder gaat dan een

doorsnee portret. 

Een kunstportret herinnert je eraan dat je zielsveel van je kind houdt,

precies zoals hij of zij is. Een kind hoeft alleen maar te 'zijn', dat is al

meer dan genoeg. Daarom geen geforceerde lach bij mij, maar

authentiek en prachtig in zijn eenvoud.
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Ik fotografeerde al langer maar

nooit mensen.  Dat vond ik maar

spannend  en daarbij kende ik  ook

geen stijl die ik me paste.  Totdat ik

tijdens een workshop in Amerika bij

de grote fotografe Joyce Tenneson

ineens werd wakker gemaakt. Ik

zág geen portretten meer, ik

vóelde ze. Ik wist: ik word

portretfotograaf, maar dan wel op

mijn manier! Diverse trainingen en

vele oefenuurtjes later kan ik

zeggen dat ik mijn stijl gevonden

heb. Bij elke shoot heb ik wel zo'n

moment waarin ik volop geniet en

besef wat een geluksvogel ik ben

dat ik mijn werk met heel mijn hart

en ziel mag uitvoeren. :  

O V E R  D E

F O T O G R A F E

Iris 



AWARDS
2021 -  three times honorable mention
category children & portrait
Tokyo International Foto Awards

2020 - two times honorable mention
category portrait and fine art
IPAwards

2020 - two times silver award 
category 'boudoir' and 'family'
The Portrait Masters

2020 - honorable mention 'fine art'
PX3

 2020 - honorable mention children's
portraits 
The Julia Margaret Cameron Awards

2020 - three nominees category 'children'
Fine Art Photo awards

2019 - 1st place category ‘children’  
ND Awards

2019 - 1st place category ‘children’  
The Portrait Masters

2019 - 2nd place category ‘family’  
The Portrait Masters

�NTERNAT�ONAL





 

Individueel portret, inclusief fotoshoot en fine art print van
hoogwaardige kwaliteit. Hetzelfde digitale bestand is inclusief.

 
30x45 cm  • €495,-
40x60 cm  • €545,-
50x75 cm  • €595,-
60x90 cm • €645,-

Extra digitale afdrukken individueel portret €150,- per stuk.

Groeps-portret, inclusief fotoshoot en fine art print van hoogwaardige
kwaliteit. Hetzelfde digitale bestand is inclusief.

30x45 cm  • €595,-
40x60 cm  • €645,-
50x75 cm  • €695,-
60x90 cm • €745,- 

 
 
 

Extra digitale afdrukken groeps-portret €175,- per stuk.

Print gemonteerd op 1mm aluminium of in houten baklijst is mogelijk
tegen een meerprijs (€100-€250, afhankelijk van formaat)

De prijslijst wordt halfjaarlijks herzien.
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1 datum vastleggen

2 persoonlijk consult

3 voorbereiding

4 fotoshoot

5 online reveal

6 selectie

7 proefprint

8 kunstportret thuisbezorgd



IR IS@IR ISVALENTINA .COM
06-19817596

BOEK �OUW
PORTRETSESS�E

VANDAAG


