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Portretfotografie is populairder dan ooit. Het eindresultaat vormt steeds meer een beeldbepalend item in 
de huiskamer, niet in de laatste plaats door het gebruik van grootformaat presentaties of fotografische kunst-
producties (ArtVisuals). Van traditionele lijst tot TruVue- en Liquidglosspresentaties: laat je verrassen door wat 
hierin de mogelijkheden zijn, het keuzeaanbod is groot. 

Persoonlijke portretten, familieshoots, model- en glamourhoots, speciale fotografieproducties, zakelijke por-
tretten of het maken van een PhotoArtVisual-productie of cinema portret; alle vinden plaats op een locatie 
en in een setting naar wens in binnen- en buitenland.  De fotografie stemmen we af op je wensen, te starten 
met het bespreken van de vele fotografische mogelijkheden, de stijlvorm waarin je gefotografeerd wil wor-
den en de locatie waar de fotografie het beste kan plaatsvinden. Deze portfolio geeft daarin vast een goed 
inzicht. 

Locatiekeuze: binnen ons aanbod aan fotografielocaties is een reeks van binnen- en buitenlocaties opge-
nomen met uitgebreide gebruiksmogelijkheden. Ze vormen levensechte decors waarin de fotografie die 
we nastreven te realiseren is. In deze brochure vind je een opgave van deze vaak unieke locaties, waar we 
je graag mee naar toe nemen. Andere locaties op aanvraag. Re-enactmentproducties vinden plaats tijdens 
evenementen of anders apart op een locatie, naar voorkeur in scène gezet.

Resultaten: enkele dagen na de opnamen worden de portretten online aangeboden via een persoon-
lijke portretpagina. Dit portretwebportaal laat op een mooie wijze de geselecteerde opnamen zien.                
Daarnaast kun je via dit webportaal bestellingen plaatsen uit het totale assortiment aan bijzondere fotopre-
sentaties van hoge beeldkwaliteit: makkelijk, snel en handig, 24/7 bereikbaar en deelbaar met alle geportret-
teerden. 

Prijzen en media: zie pagina 4 en 5, uitgebreide prijslijst fotomediaproducten verder op aanvraag.

Selected Work: naast het maken van portretten verschijnt er met regelmaat nieuw werk in mijn 
galeriecollectie ‘Selected Work’. Alle informatie hierover vind je verderop in deze catalogus. 

Boekingen en verdere info: 
bel  |   0653173723

JOHN DE GELDER | FOTOGRAFIE

‘Portretfotografie is een constant proces van 

creativiteit, vernieuwende inspiratie en samen-

werking met je modellen. Iedereen is anders en         

de fotografische mogelijkheden zijn eindeloos. 

Een geslaagd portret blijft intrigeren.                   

Fotografie ontroert, fotografie als kunst...             

Denk buiten de kaders en streef met mij naar 

een bijzonder resultaat.’

John de Gelder
fotograaf, kunstenaar, schrijver 

  

fotografie stijlvorm 01
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TARIEVEN 
& MEDIA

Inbegrepen:  20 digitale bestanden tabletformaat. 
Coupon fotovergroting naar keuze t.w.v. € 60,00
Duur fotoshoot: 1 uur. 
Tip: binnen een shoot van 20 geselecteerde opnamen 
kunnen 5 verschillende samenstellingen worden gefotogra-
feerd. Vb: je bent met een groep en je wilt een groepsfoto, 
3 gezinsfoto’s en een opname van de kleinkinderen, dit zijn 5 
samenstellingen. Van iedere 
samenstelling worden meerdere opnamen 
aangeboden in het persoonlijke webportaal. 

Extra’s:  indien van toepassing
Toeslag locatie 
Groepen vanaf 15 personen   € 25,00
Opnamevariant    € 20,00  

PORTRETTEN 

195,00  ALL IN PAKKET 

PORTRETTEN CINEMA
420,00    (195,00 opname 225,00 cinema bewerking)  

Inbegrepen:  eindresultaat als digitaal bestand in 
multimediaformaat. 
Coupon fotovergroting t.w.v. € 60,00
Duur fotoshoot: in overleg
Beeldformaat: Cinema 16:9 

Extra’s:  indien van toepassing 
Toeslag locatie  
Visagie      
Huur kostuum, en / of andere benodigdheden
De prijzen hiervan zijn op aanvraag en afhankelijk van het 
beoogde resultaat.      

PORTRETTEN ZAKELIJK

225,00     
Inbegrepen:  digitale bestanden in multimedia formaat 
uitgaande van 20 geslecteerde portretopnamen. Duur fotos-
hoot: in overleg

Extra’s:  indien van toepassing 
Toeslag locatie
Visagie 
Huur props, kostuums, etc.
Productopnamen 1e product  € 75,00
Product extra     € 35,00
visual bewerkingen: prijs op aanvraag
 
 
     PRIJSINDICATIE MEDIA
De prijzen hieronder vermeld zijn ter indicatie en gebaseerd 
op het formaat 50x50 cm. Alle andere prijzen ontvang je op 
verzoek als bijlage van deze catalogus.

Galerie FineArt    €   155,00
Galerie Canvas    €   155,00
Galerie Trulife HD    €   515,00
Galerie Liquidgloss   €   550,00
 
 
     

boekingen 0 6 5 3 1 7 3 7 2 3

Medium: fotografische afdrukken van hoge kwaliteit 
geschikt als fotopresentatie en inlijstingen voor de 
formaten tot 25x38 cm.

Medium: galeriekwaliteit Artwork-afdruk van 
hoogwaardige inktpigmenten
Papier: extra zwaar met een fluweelachtig gladde en fijne op-
pervlaktestructuur
Topfinishing: zijdeachtige vernis, in eigen huis 
ontwikkeld
Galeriewaardige FineArt-look, UV-bescherming
Glas: deze behandeling maakt  presentatie achter glas overbo-
dig
Backboard: vormvast duobond, verharde sandwich van alumini-
um met zuurvrij gehard kunststof. 
Ophangframe: stevig alu-frame op achterzijde

Lijstpresentatie: aanbevolen, zie vanaf pag: 56

Medium: galeriekwaliteit Lambda afdruk: hoogwaardige laser-
belichtingstechniek, fotografische emulsie, 
traditionele ‘natte procedé’-ontwikkeling
Topfinishing: de intensiteit van een pianoglanzende 
toplaag, maar dan met minimale reflecties. 
UV-bescherming, coating voor ongekend diepe en heldere 
kleuren. Pure schoonheid!
Backboard: vormvast duobond, verharde sandwich van alumini-
um met zuurvrij gehard kunststof 
Ophangframe: stevig alu-frame op achterzijde

Medium: galeriekwaliteit Lambda afdruk: hoogwaardige laser-
belichtingstechniek, fotografische emulsie, 
traditionele ‘natte procedé’-ontwikkeling
Topfinishing:  kristalheldere glasepoxy in meerdere lagen opge-
bracht en gepolijst. Hoge kleurintensiteit en briljantie, pianog-
lanzende toplaag. UV-bescherming
Backboard: vormvast duobond, verharde sandwich van alumini-
um met zuurvrij gehard kunststof

Ophangframe: stevig alu-frame op achterzijde

GALERIE CANVAS 

GALERIE FineArt 

GALERIE TruLife Ultra HD

GALERIE LiquidGloss 

Medium: canvasdoek van hoge kwaliteit met een witte basis 
voor optimale portretverwerkingen. Schilderachtige zijdeglans.

STUDIO PortFolio 

media

Vermelde prijzen zijn incl. BTW

cadeautip



6 7

fotografie stijlvorm 03 fotografie stijlvorm 04

fotografie stijlvorm 02

detail cinemaportret, gehele visual: zie pagina 47
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fotografie stijlvorm 12

fotografie stijlvorm 13 fotografie stijlvorm 14
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STUDIO - ‘OLD DUTCH’ 

Dit is onze vaste studio-horeca-locatie in het 

hart van Dordrecht. De grote studioruimte is 

gesitueerd in een 18e eeuwse stijlkamer met 

veel interessante gebruiksmogelijkheden voor 

het fotograferen van portretten, groepen en 

bijzondere fotografieproducties. 

LOCATIE BIJZONDERHEDEN

gebruikstoeslag: inbegrepen in All-In pakket 

locatie: Dordrecht (centrum)
parkeren: betaald parkeren in nabijheid
max personen: 40
lift: aanwezig

Extra voorzieningen:

café/restaurant in naastgelegen ruimte, of in 
de aangrenzende tuin: op eigen kosten kunt 
u hier aanschuiven, of als uitbreiding op uw 
programma een tafel of groepsarrangement  
reserveren.

   

S T U D I O - L O C A T I E S 

STUDIO LOCATIE | Old Dutch 
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HET GEWELF 

Oude gewelven met zware eiken steunbalken. Verweerde 
muren... binnenvallend daglicht... dit is het decor voor 

bijzondere portretten of speciale fotografieproducties.   

LOCATIE BIJZONDERHEDEN

locatiegebruik: inbegrepen in All-In Pakket
   
locatie: Dordrecht (centrum)
parkeren: betaald parkeren in nabijheid
max personen: 6+

   

HET VOORPORTAAL

Romantische, sfeervolle torenkamer met 

inrichting zoals op de foto zichtbaar.    

LOCATIE BIJZONDERHEDEN

locatiegebruik dagdeel € 175,00  

locatie: regio Utrecht
parkeren: voor locatie
max personen: 8
alleen te bereiken via trap!

   

STUDIOLOCATIE  | Het Gewelf
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HET HEMELRYCK

Toplocatie voor het maken van portretten en 
bijzondere fotografieproducties.  Dit Harry Potterdecor is 
een unieke locatie in zijn soort.  Deze kathedraalachtige 
ruimte met zijn gothische togen, houten boogconstructies en 
verweerde muren geeft mogelijkheden tot indrukwekkende 
opnamen op velerlei gebied.   

LOCATIE BIJZONDERHEDEN

locatiegebruik exclusief dagdeel € 470,00
uurdeel € 95,00   

locatie: regio Utrecht
parkeren: voor locatie
max personen: 40
alleen te bereiken via trap!

   

URBEX
Een urbexlocatie is een vervallen en 
verlaten pand.  De toegang voor fotografie is zeer beperkt en veelal voor een klein  
aantal personen mogelijk.  Wij blijven dit soort locaties voortdurend scouten op 
beschikbaarheid en op de artistieke waarde van de locatie.  
Het alternatief is het laten maken van een 

photo-visual:  beeldmontage van je portret in een urbexsetting.   

   

LOCLOODS
In dit industriële fotogenieke erfgoed vinden we de architectuur van vroeger tijden. 
IJzer, klinknagelbalken, grote glazen vensters, bakstenen muren, togen en hoge 
houten deuren, het is op deze locatie allemaal aanwezig. Dit is het decor voor stoe-

re portretten gefotografeerd in een intrigerende omgeving. 

   

industrieel erfgoed

LOCATIE BIJZONDERHEDEN

locatiegebruik vanaf: 
maandag t/m vrijdag: inbegrepen in All-In pakket 
zaterdag/zondag € 95,00

locatie: Roosendaal
parkeren: vrij - op terrein
max personen: 20
Betreden op eigen risico, locatie is als werkplaats 
nog in gebruik. 

LOCATIE BIJZONDERHEDEN

beschikbaarheid: optioneel - op aanvraag
toeslag gebruik locatie: vanaf € 75,00

alternatief | photo-visual toeslag vanaf € 75,00 
 
productie verder in overleg. 

cultureel erfgoed
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Heemtuin

LOCATIE BIJZONDERHEDEN

toeslag: inbegrepen in All-In Pakket
locatie: Rijsoord
parkeren: parkeren op terrein
max personen: 40

   

B U I T E N  L O C A T I E S 
enkele suggesties...

Duin & strand

LOCATIE BIJZONDERHEDEN

toeslag: € 35,00
locatie: Hoek van Holland
parkeren: parkeren in nabijheid

   

Landgoed

LOCATIE BIJZONDERHEDEN

toeslag: € 60,00
locatie: Ridderkerk
parkeren: parkeren op voorterrein
max personen: 40+

Oevers, riviergebied

LOCATIE BIJZONDERHEDEN

toeslag: inbegrepen in All-in Pakket
locatie: Ridderkerk
parkeren: parkeren in nabijheid

Dordtse binnenstad

LOCATIE BIJZONDERHEDEN

In het hart van een van de mooiste oude binnen-
steden van Nederland: oude gevels, 
grachten, boten en prachtige bruggen. 

Toeslag: geen. Inbegrepen in all-in pakket
Locatie: Dordtse binnenstad
Parkeren: betaald, nabij deze locatie
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Portretfotografie: Old School WetPlate Pollodion by John de Gelder

fotografie stijlvorm 26

Portretfotografie: Old School WetPlate Pollodion by John de Gelder

fotografie stijlvorm 27

‘Old School Portraits’ 
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Portretfotografie: karaktershoot  | John de Gelder
fotografie stijlvorm 28

‘Character Shoots’ 
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f i n e A r t  P h o t o g r a p h y  1 6 : 9

Photo-visuals:        fineArt-fotografie producties 
met gebruikmakimg van 

cinema editing technieken. 
 

 

 Filmische portretten
Realisatie van een uniek portret  in een filmische  setting.          

 
‘Cinema Portraits’ 
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f i n e A r t  P h o t o g r a p h y  1 6 : 9

 Filmische portretten
De fotografie voor een Photo-Visual kan tijdens het 

evenement waaraan je deelneemt (binnen-en buitenland) 
worden gerealiseerd, of  anders op een eigen locatie worden 

opgenomen. Dit verder in overleg.      

 

Re-enactment group WW2
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f i n e A r t  P h o t o g r a p h y  1 6 : 9

 Filmische portretten
De fotografie voor een Photo-Visual kan tijdens het 

evenement waaraan je deelneemt (binnen- en buitenland) 
worden gerealiseerd, of  anders op een eigen locatie worden 

opgenomen. Dit verder in overleg.      
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f i n e A r t  P h o t o g r a p h y  1 6 : 9

 Filmische portretten
De fotografie voor een Photo-Visual kan tijdens het 

evenement waaraan je deelneemt (binnen- en buitenland) 
worden gerealiseerd, of  anders op een eigen locatie worden 

opgenomen. Dit verder in overleg.      
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Zakelijke fotografieproducties kennen vele toepassingen.  
Stijl van de opnamen en verdere uitwerkingen in overleg.       

 

Bart Schipper Chocolatier
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fotografie stijlvorm 30

s e t  &  k o s t u u m 
P R O D U C T I E S 
n a a r  e i g e n  i d e e 

Dit type fotografie vraagt een goede voorbereiding en 
planning. Te starten met het uitwerken van het idee. Tot de 
productie behoren de volgende facetten: scouting en begelei-
ding model, locatiemanagement, styling, visagie, kostuums, 
cameravoering en beeldbewerkingen. 

  

prijs op aanvraag
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G A L L E R Y

l i m i t e d  e d i t i o n s

klik en download de catalogus
SELECTED WORK

1

JOHN DE GELDER
s e l e c t e d  w o r k

p h o t o g r a p h y

http://www.johndegelder.nl/files/Selected_Work_John_de_Gelder_photography_2017.pdf
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LIJSTEN
groot assortiment in alle stijlen,

van maatwerk tot unieke ontwerpen.
Prijzen: zie prijslijst pag. 61

32

lijst 112

lijst 114

lijst 116

lijst 118

lijst 120

lijst 122

lijst 124

lijst 126

lijst 128
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lijst 130

lijst 132

lijst 134

lijst 136

lijst 140

lijst 142

lijst 138

lijst 148

lijst 144

lijst 146
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lijst 150

lijst 152

lijst 154

lijst 156

lijst 164

lijst 160

lijst 158

lijst 156

lijst 154

lijst 172

lijst 162

lijst  breedte   50x50  mtr  bijz  code
	 	 profiel	mm	 	prijs	 	 prijs

112  100  250,00  125,00  bladzilver 03236 
114  100  184,00    92,00    03611
116  100  286,00  143,00    02315
118    78  224,00  112,00    03719
118b    45  132,00    66,00    03722
118c    45  126,00    66,00  antraciet 03721
120    50  130,00    65,00  bladzilver 03233
122    47  122,00    61,00    02420
124    35  118,00    59,00    03710
124b    35  118,00    59,00  bruin  03712
126  105  350,00  175,00    02213
128    90  298,00   149,00    01869
130    65   190,00    95,00    03903
132    50  142,00    71,00    03738
134    50  142,00    71,00  donkerbruin 03737
136    30    86,00    43,00    02446
136b    30    86,00    43,00  whitewash 02456
136c    30    86,00    43,00  zwart  02445
138    20 -h60 156,00    78,00  staalbrons 03346
138    20 -h60 156,00    78,00  zilverglans 03345
138    20 -h60 156,00    78,00  zilvermat 03344
138    20 -h60 156,00    78,00  zwartmat 03347
140    20 -h30   70,00    35,00    02186
142    43 -h30 112,00    56,00    03872
142    43 -h30 112,00    56,00  zilver  03870
144    70  158,00    79,00    02231
146    60  164,00    82,00    03716
148  100  324,00  162,00    03162
148b  100  324,00  162,00  groen/goud 03161
150    45  110,00    55,00    02443
152    35    96,00    48,00    02443
154    40  130,00    65,00    03551 
154b    40  130,00    65,00  donkerbruin 03552
156    70  164,00    82,00    02192
156b    70  164,00    82,00  essen  02193
156c    70  164,00    82,00  lichtgrijs 02195
156d    70  164,00    82,00  antraciet 02194
158    60  184,00    92,00    03556
158b    60  184,00    92,00  donkerbruin 03557
160    45  116,00    58,00    02436
162    20    78,00    39,00    02246 
162b    20    78,00    39,00  zilver-wit 02244
164    17    88,00    44,00    03024
164b    17    88,00    44,00  bruin  03022
164c    17    88,00    44,00  zwart  03025
164d    17    88,00    44,00  wit  03021
164e    17    88,00    44,00  zilver  03023
170    45 -h80 212,00  106,00    03600
172  155  488,00  244,00    03152
172  155  488,00  244,00  wit/zilver 03153

Glas	helder	of	antireflex	inbegrepen
toeslag museumglas mtr2 ( zonder spiegelingen, uv coating, diepe kleuren) 250,00

voorbeeld prijsberekening:  lijst 60x60 zijn 4 lengtes van 60 cm = 2.40 mtr 
2.40 maal de mtrprijs is de kostprijs van de lijst.

Indien museumglas gewenst  - toeslag glas
0,60x0,60 = 0,360 x 250,00 ( prijs museumglas) =      90,00  

lijst 170

PRIJSLIJST LIJSTEN

INFO LIJSTEN
0653173723
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ANCIENT MYSTERIES
Thebe-Thera

en het vergeten Lam Gods

Uitgever: Strengholt
Imprint : Mammoet

Formaat : 16 x 24 x 3 cm
hardcover

Omvang : 544 pagina’s

Prijs : € 24,50

ISBN : 978-90-4940-088-0
NUR 342

Historische roman (populair)
(mysterieroman)

Thebe - Thera | John de Gelder neemt je in deze mysterieroman en opgetekend in twee fas-

cinerende verhaallijnen mee door het verleden en heden. Naar het oude Egypte in de periode 

van farao Amenhotep III, het eiland Thera (Santorini) ten tijde van de ‘supervulkaanuitbarsting’ 

en in het hedendaagse onderzoekswerk van egyptoloog Eric Prinssen. Zijn onderzoek plaatst 

Bijbelse gebeurtenissen in een nieuw licht en leidt tot een opzienbarende ontdekking. Een lang 

verborgen mysterie onthult zich in volle omvang. 

auteur: John de Gelder

| Mysterie roman 

De interesse voor oude culturen en histori-
sche vraagstukken van de in Rijsoord geboren 
auteur/fotograaf John de Gelder resulteert 
niet alleen in tal van indrukwekkende fotogra-
fische opnamen, maar ook in het verschijnen 
van spraakmakende boeken.

Na vele jaren van bronnenonderzoek en zijn 
specialisatie in de tijd van farao Amenhotep 
III, voltooide hij in twee jaar tijd zijn eerste, 
met succes ontvangen, historische roman die 
in juni 2012 onder de titel Thebe-Thera en het 
vergeten Lam Gods verscheen... De auteur 
neemt in dit boek de lezer mee naar de tijd 
van één van de grootste farao’s uit de duizen-
den jaren oude Egyptische cultuur. Naar het 
tijdvak van de 18e dynastie (1388-1350 v.Chr.), 
bekend als een periode van ingrijpende om-
mekeer binnen het Nieuwe Rijk.  

Dit boek kent een vervolg met de uitgave 
van Het Imhotep Protocol, uitgegeven door 
uitgeverij ASPEKT. In dit boek volgen we 
opnieuw de personage egyptoloog dr. Eric 
Prinssen, die zich geconfronteerd ziet met de 
intrigerende vraagstukken rondom het eeuwig 
voortbestaan van de menselijke ziel. Vraag-
stukken die hun gelijke kennen in het verre 
verleden, en opgetekend staan in de oude 
Osirismysteriën. 

Verleden en heden: ieder boek kenmerkt zich 
door verhaallijnen die zich afspelen in heden 
en verleden en laat zien dat de gebeurtenis-
sen uit het verleden een weerslag vinden in 
het heden. 

Nog slechts enkele hardcovers 
verkrijgbaar en te bestellen via: 
johndegelder.producties@gmail.com

ANCIENT MYSTERIES
auteur: John de Gelder

Het Imhotep Protocol  Is na het verschijnen van THEBE-THERA het opvolgende boek van John de 

Gelder in de reeks van Ancient Mystery verhalen. Doorzien de Egyptische hogepriester Amenhotep 

zoon van Hapoe en egyptoloog Eric Prinssen de tekenen van het eeuwig voortbestaan? 

Als Prinssen te maken krijgt met het fenomeen van buitenlichamelijke ervaringen, verandert dit zijn 

denken fundamenteel. De twee verhaallijnen in het boek, die zich afspelen in het verleden ten tijde 

van farao Amenhotep III en het heden, zijn gebaseerd op getuigenissen van bijna-doodervaringen en 

ontmoetingen met het Lichtwezen, waarin velen het bestaan van God herkennen. 

Mysterie roman | 

Het Imhotep Protocol
en de tekenen van eeuwigheid

Uitgever: ASPEKT
Formaat : 15,5 x 23,5 x 3 cm
paperback

Omvang : 369 pagina’s

Prijs : € 24,50

ISBN : 978-94-6153-518-4
NUR 300
(mysterieroman)

http://www.johndegelder.nl/boeken/thebe-thera
http://www.johndegelder.nl/boeken/het-imhotep-protocol
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