
Kim Bjærre. 

Født 1981 

Han har haft sin interesse for fotografi siden 90'erne, hvor han som
teenager stort set altid havde et kamera i hånden. 

Han endte dog med en uddanelse som tømrer, som senere gav ham en fod
inden for foto branchen. 

I 2008 skulle der ske noget nyt og han fik arbejde på The Lab, et af
Københavns største fotostudier. 
 
Her arbejdede han som fotograf assistent og rekvisitør, hvor han indtil 2011
var med til at opbygge og fotografere nogle af landets største reklame - og
mode serier. 

Derefter var han klar til at stå på egne ben, som selvstændig fotograf. 

Efter at have fået en fod inden for branchen var han begyndt at opbygge sit
eget netværk, og skabe sine egne jobs. Med øje for æstetik og erfaring
med indretning og sin livs lange interesse for framing, var der nu formet det
perfekte fotograf øje. 

I 2012 fik det nyopstartede reklamebureau Downtown.dk øje på Kim
Bjærre, og det viste sig at blive en succes. 
Virksomheden blev samme år kåret som Danmarks hurtigst voksende IT
virksomhed, og det var blandt andet Kim 
Bjærre der havde stået for at forme virksomhedens billede univers. 

I dag er Kim Bjærre selvstændig fotograf og lever af sine faste kunder. 
Som, 
erhvervs fotograf. 
reklame fotograf. 
portræt fotograf. 
bolig og interiør fotograf 
og sidst men ikke mindst undervands fotograf. 

http://downtown.dk/


Står din virksomhed og mangler et boost, i form af visuelt og professionel
promovering - Så er Kim Bjærre den rette at kontakte. 

Kim Bjærre kan være med til at skabe dit personligt univers, med
rådgivning og billeder får han visualiseret et varmt og personligt miljø, det
matcher de rammer du ønsker for din virksomhed, og dine kunder.

Kontakt Fotograf Kim Bjærre og få et tilbud i dag 

Kim Bjærre 
Nordre Strandvej 317 
3100 Hornbæk

T: 26809043 
M: Kimkbk@gmail.com 

mailto:Kimkbk@gmail.com

