
Sara Al-Haddad startet opprinnelig opp Smilehul-
let hjemme i kjelleren i Kanebogen. Etter hvert økte 
fotooppdragene i omfang og tiden ble moden for både 
å flytte ut – og få en samarbeidspartner på laget. Det 
var da Hilde Haug kom inn i bildet, noe ingen av de to 
fotografene har angret på!

Størst på bryllup
Sara kom til Harstad i 1999. De første årene jobbet hun 
som sykepleier, men begynte som fotograf i Famefoto-
grafene i 2005. Året etter valgte hun å starte for seg selv.

I fjor tok hun beslutningen; skaffe seg nytt lokale, få 
inn en samarbeidspartner og satse 110% på fotografe-
ringen.

Med seg på laget fikk hun Hilde Haug, et kjent navn 
innen fotomiljøet i Harstad. Hun har blant annet drevet 
fotostudio i Fauske i 10 år og var den som startet opp 
Fame i Harstad.

Vi fotograferer det aller meste, mest brudepar og fa-
milier med barn i alle aldrer, men vi tar mange oppdrag 
for eks bedrifter, skoler og barnehager. Nå fremover blir 
det selvfølgelig mange konfirmasjonsfotograferinger, 
forteller Al-Haddad.

Smilehullet er størst på bryllupsfoto i Harstad, et mål 
de hadde helt fra begynnelsen av.

Vi fotograferer gjerne ute. Hovedregelen er jo at kun-
dene får tatt sine bilder i ønskede omgivelser. Bildene 
kan bli fantastisk flotte utendørs og de aller fleste bru-
deparene ønsker bildene sine tatt ute, sier Al-Haddad.

Annerledes
Smilehullets kunder sier ofte at de synes Sara og Hildes 
måte å jobbe på er ”annerledes” i positiv forstand. 

Der kommer nok min fortid som sykepleier positivt 
med. Jeg er vant til å møte folk, til å se personligheten 
deres og ikke minst få denne frem når jeg fotograferer, 
forteller Al-Haddad. Hilde har lang erfaring med å jobbe 
i studio og er flink med barn i alle aldrer. Vi kompletterer 
hverandre godt og trives med å jobbe ilag, tilføyer Sara.

Begge er lidenskaplig interessert i foto. 
Vi får bruke de kreative egenskapene, og så møter vi 

så mange mennesker i en god fase av livet. Begge ting 
er veldig givende, sier de.

Smilehullet finner du i flotte lokaler i Storgata 55. Ta 
turen innom!

De er fantastisk hyggelige og kan med 
rette kalle seg smilende fotografer. Da 
var det bare rett og rimelig at Sara Al-
Haddad og Hilde Haug kalte fotostudioet 
for Smilehullet, her er det mange smil 
som blitt tatt vare på. Siden åpningen i 
Storgata har det bare gått en vei.
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Smilende suksess


