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Förmodligen har ni en massa gamla fotografier och filmer som mest ligger där
hemma och samlar damm. Ett fotografi av farfars farfar som ägde släktgården
eller morfar stolt poserande framför sin nya bil 1934. Jag har både kunskapen
och utrustningen för att snygga till fotot eller filmen så att ni får glädje av dem
igen. Fotot på farfars farfar kanske skulle passa som prydnad i vardagsrummet?
VHS filmerna på barnen när de lekte på landet skulle förmodligen bli en hit om
de fick dem i formen av en DVD skiva med menyer likt en köp-DVD-skiva.
Jag skannar även era Dia bilder. De kan ligga i ramar eller vara oramade.
Jag har två proffesionella metoder att göra detta på. Låt inte era bilder ligga
och skräpa i lådorna utan gör i ordning dem för era barn och barnbarn!
Även solblekta foton och sönderrivna foton kan idag med den digitala tekniken
sättas ihop så att man inte kan ana hur illa originalet såg ut!
Jag kan även omvandla era svartvita bilder till färgbilder. Detta är ingen automatisk process utan färgerna målas med konstnärlig hand på liknande sätt som
de gjorde för mer än 100 år sedan. Då kallades tekniken för handcolorering.
Enda skillnaden mot då är att man byter ut penslarna mot en ritplatta till datorn.
Jag kan även skapa vackra bildspel med musik eller originalljud till dina bilder.
Dessa kan sedan sparas i de flesta elektroniska format. Ett vackert bildspel från
när man är liten är även det ett fint sätt att se och minnas.
Jag har en mångårig erfarenhet att rädda gamla bilder och filmer så hör av er
till mig på 070-743 21 27 eller maila på: info@guldfoto.se
Anders Lindholm.
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Priser på denna sida är i Svenska kronor samt inklusive moms
Inskanning av diapositiv, negativ eller papperskopia Max A4
1-100 bilder med automatisk färginställning					
101-200 med automatisk färginställning						
201 och uppåt med automatisk färginställning					

9:-/bild
8:-/bild
7:-/bild

Inskanning av diapositiv, negativ eller papperskopia Max A4
1-100 bilder med manuella färgjusteringar av färg				
101-200 bilder med manuella färgjusteringar av färg				
201 och uppåt bilder med manuella färgjusteringar av färg		

15:-/bild
14:-/bild
13:-/bild

Restaurering av bilder
Manuell borttagning av damm, repor, sätta ihop trasiga bilder, 		
justera färg och kontrast mm.						

350:-/tim

Handcolorera bilder Svartvit blir till färg
Priset är ett cirkapris eftersom alla bilder är olika men inscanning		
350:-/tim
och viss retuschering ingår. (En typisk bild brukar landa på ca 600:-)			
													
Skapa bildspel från era bilder och ljud (även filmklipp)
Priset är ett timpris tillägg för media och omslag tillkommer			
350:-/tim
självklart beror priset på hur mycket jobb det är lägg till din
favoritmusik från CD!
Överföra VHS till DVD
Priset är ett timpris tillägg för media och omslag tillkommer			
350:-/tim
Även här beror ju slutpriset mycket på hur mycket jobb det är.
Priset gäller arbetstiden. DVD kostnad tillkommer med 100:- ink fodral.
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Exempel på kreativ bildhantering
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Originalbild Solblekt
svartvit med dålig
kontrast samt
damm.

3

Bättre kontrast,
damm samt den
ovala formen

Färdig, handcolorerad
(färglagd) originalbilden
är självklart orörd!
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