BROCHURE
MAKE-UP & MORE

... Make-up is
art, beauty is
spirit ...

OVER MIJ

'EEN CREATIEVE BEZIGE BIJ'
Naast het management van de
EventHoeve, ben ik ook gepassioneerd
make-up artist. Zeg nu zelf, er is toch niets
mooier dan dames meer zelfvertrouwen
geven en hen laten stralen met een makeuplook die bij hen past! Naast
portretfotografie, specialiseerde ik me in
bruids- naturel en avondmake-up en
maakte van mijn hobby mijn (bij)beroep.
Zalig toch, anderen mooi maken en laten
stralen...!

WAT MAG JE
VERWACHTEN?
Professioneel en deskundig
Eerst analyseren we de vorm van je gelaat, de
kleur van je ogen, je huidtype, ... . Daarna creëren
we de gewenste make-up look op maat en werken
we je look af met het perfecte feestkapsel.

Gezond en natuurlijk
We werken steeds met natuurlijke, minerale
producten. Gezond voor de huid en niet getest op
dieren (cruelty free). Minerale make-up is vrij van
geur- en kleurstoffen, irriteren de huid niet én
bieden een natuurlijke bescherming tegen de zon.

Leerrijk en genieten

'With a good make-up brush every
women can be an artist...'

Met de nodige tips & tricks kan je voortaan zelf
aan de slag en creëer je de mooiste look. Verder
rest er niets anders dan te genieten van deze metime!

Bridal make-up
Straal op je mooiste dag, dankzij de hulp
van je make-up artist. Wij zetten je
mooiste gelaatstrekken extra in de verf
en verzorgen je huid zodat je bruidsmakeup de hele dag extra mooi blijft zitten. We
kiezen een bruidsmake-up die past bij je
stijl, persoonlijkheid én gezichtsvorm!

Prep for Party

How to make-up?
Tijdens een één op één sessie of
workshop in groep krijg je de
nodige tips & tricks om nog
stralender voor de dag te komen.
Je krijgt de juiste technieken
aangeleerd en kan voortaan zelf
aan de slag!

Een feestje in het verschiet? Wij geven je
een glamoureuze, stralende look.Of het nu
een familiefeest, een nachtclub of avondje
met vrienden is, je wil er stralend uitzien.
Ga de nacht in als nooit tevoren en straal
op het personeelsfeest, het feestje bij
vrienden, een huwelijksfeest, ... .

Natural beauty
Een frisse, naturel dagmake-up geeft
je het nodige zelfvertrouwen voor een
belangrijke meeting, presentatie,
bedrijfslunch, ... . Straal de hele dag
en breng het beste in jezelf naar
boven.

Life isn't perfect
but make-up can
be.

Locatie
De EventHoeve beschikt over een ruime,
professionele make-up studio. Onze
hollywoodtafels zorgen voor de perfecte
lichtinval. Al het materiaal, alle producten
zijn ruim voorhanden.

Make-up en haar
stylen voor je

De ervaring
Wil je je zelfvertrouwen een boost geven en
eens ervaren hoe het echt voelt om een
model te zijn? Combineer make-up met een
professionele fotoshoot én straal voor de
lens. Een leuke ervaring met een mooi
aandenken.
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... PROFESSIONELE FOTOGRAFIE
Jouw verhaal, jullie moment, pure emoties,
onvoorwaardelĳke liefde, hechte vriendschapsbanden, ... .
Bĳzondere fotografie voor bĳzondere momenten!
Je hebt de keuze uit een ruim gaama: huwelĳksfotografie,
communie, kids, familie, newborn, cakesmash, ... .

Vanaf €105

...FANTASTIC FIRST DANCE
Wil je iedereen verbazen met een originele openingsdans?
Ben je op zoek naar net dat tikkeltje meer? Kunnen jĳ en je
partner wel wat dansles en ondersteuning gebruiken? Dan
ben je bĳ de EventHoeve aan het juiste adres.
Tĳdens verschillende privélessen stoomt onze choreografe
jullie klaar voor de grote dag, volledig op maat, met muziek
en stĳl naar keuze, aangepast aan ieders niveau.

€85/u

...BASHFUL BURLESQUE
Zin om je volledig uit te leven tĳdens je vrĳgezellenfeest?
Hilarische momenten verzekerd tĳdens onze workshop
burlesque. Onze choreografe leert jullie de basispassen van
deze verleidingsdans en een korte choreografie, volledig
aangepast aan jullie wensen.
Burlesque dansen is een theatrale, humoristische vorm van
amusement en is gericht om zo weinig mogelĳk bloot te
geven maar wel te verleiden. Kenmerkend zĳn de prachtige
kostuums en leuke attributen.

€30

EN NU?
JE KREEG HEEL WAT
INFO OVER MIJN
AANPAK, STIJL EN
WERKING...
LET'S MEET! ;)
CONTACT
Pastorijstraat 47
3320 Hoegaarden
Tel: 0486 16 34 98
info@eventhoeve.be
www.eventhoeve.be

BEL ME, SCHRIJF ME

DATUM VASTLEGGEN

Z o zijn we z e k e r v a n d e b e s c h i k b a a r h e i d

SMILE & ENJOY

