BROCHURE
FAMILY FUN FOTOGRAFIE

... Because every
picture tells a
story ...

'Family, where life begins and love
never ends ...'

WAT MAG JE
VERWACHTEN?
Ongedwongen en creatief
Die ene blik, de mooie details en locatie... ik leg
deze dingen graag op een intieme manier vast.
Geen gemaakte poses, geen gespannen sfeer, één
groot avontuur!

Emotie en oog voor detail
Gave familiefoto’s..., wie wil dat niet? Ik maak
spontane foto's, met een tikkeltje humor, net
even anders dan andere.

OVER MIJ

'EEN CREATIEVE BEZIGE BIJ'

Plezier en genieten

Naast het management van de
EventHoeve, verzorg ik ook de fotografie.
Enkele jaren geleden volgde ik uit interesse
een opleiding, en of ik de smaak meteen te
pakken had! Zeg nu zelf, er is toch niets
mooier dan mensen, gevoelens en emoties
in beeld te brengen. Ik specialiseerde me
in portret-, familie- en huwelijksfotografie
en maakte van mijn hobby mijn (bij)beroep.
Zalig toch, anderen blij maken met mooie,
oprechte, tastbare herinneringen!

De titel: 'Family Fun' zegt het zelf, familie en
plezier gecombineerd in een foto. Mijn
ongedwongen manier van werken geeft de foto’s
een authentiek en spontaan karakter.Een
familiefoto maken we samen. Door veel interactie,
leuke momenten en emotie krijg je de leukste
spontane foto's.

MIJN AANPAK
stap 1 : save the date
We leggen een afspraak vast. Voor een
shoot in openlucht voorzien we twee
verschillende data. Op die manier

hebben we meer kans dat de weergoden
ons gunstig gezind zijn ;)

stap 2 : let me know you
Vóór jullie shoot stuur ik een vragenlijst
door. Hierdoor lijkt het alsof ik jullie al
jaren ken én kan ik goed inspelen op
jullie verwachtingen en wensen.

stap 3: be you
Jezelf niet (kunnen) zijn, dat is

onnatuurlijk. Ik doe er alles aan om jullie
zoveel mogelijk op jullie gemak te laten
voelen. Ik daag jullie uit om

verschillende opdrachten tot een goed

einde te brengen, ongedwongen, naturel
foto's als resultaat!

stap 4: looking back
De (digitale) fotobestanden in kleur

en/of zwart-wit worden je snel bezorgd,
Genieten maar!

Je
familiefoto's
mooi, naturel
en
ongedwongen!

Familie
In detail

Let's have some fun
Plezier maken, dat is dé basis van een
geslaagde shoot. Speel een spelletje,
daag elkaar uit, doe een dansje, vertel
een mop... ;) schaterlach alom met
mooie foto's als resultaat.

Tijdens een familieshoot worden
allerhande foto's gemaakt:
overzichtsfoto's, close-ups, het
volledige gezin, broer & zus, mama &
zoon, ...

Persoonlijk
Jullie gezin, jullie familie,
onvoorwaardelijke liefde in beeld!

Locatie

Binnen of buiten...
Beide is mogelijk, al gaat mijn persoonlijke
voorkeur uit naar de buitenlocaties. Veel
ruimte, mooi licht en geweldige kleuren. Ik
ken alvast heel wat leuke plekjes maar...
Waar hebben jullie leuke herinneringen?
Welke locatie geeft je een goed gevoel?
Welke plek is voor jullie bijzonder? Samen
kiezen we de mooioste plekjes uit.

Het resultaat
Na de shoot bezorg ik jullie binnen één
week een link naar een tijdelijke online
galerij. Hierin vinden jullie alle beelden.
Via deze galerij kunnen jullie de favoriete
beelden selecteren.
Je vijf meest favoriete beelden bezorg ik je
digitaal, in hoge resolutie, zonder
watermerk. Deze kan je laten afdrukken bij
de EventHoeve of eender waar je maar wilt.

All you
need is
family
...

Tarieven
Basispakket
Vragenlijst

extra's
Digitale hoge resolutie foto
€ 7

Duur 60 minuten
Fotoprints, canvas, album,
Tijdelijke digitale galerij

vijf afgewerkte digitale
hoge resolutie foto's

€ 105*
*Inbegrepen BTW, vervoerskosten

collage, ...

€ op aanvraag

Wist je al dat
je bij de
EventHoeve
ook terecht
kan voor...

... MAGIC MAKE-UP
Hoe verzorg en reinig ik mĳn huid? Welke foundation past
bĳ mĳn huidtype? Hoe breng ik de juiste oogschaduw aan?
Waar breng ik blush aan? ...Tĳdens onze workshop makeup krĳg je de nodige tips & tricks om nog stralender voor
de dag te komen. Wat dacht je van een smokey-eye,
business look, ... . We oefenen op een gelaatsfiche en gaan
op zoek naar de juiste kleur voor jouw teint. Stap voor stap
leggen we de basis voor een dagelĳkse
schoonheidsverzorging en een persoonlĳke make-up look.

€50

...WONDERFUL WEDDING
Op je huwelĳksdag komt alles samen, de hele familie is
erbĳ, mama pinkt een traantje weg, papa is apetrots en
later gaan de vrienden compleet uit de bol. Breng de grote
en kleine belangrĳke, ontroerende momenten in beeld.

...NEWBORN & CAKESMASH
Koester de liefdevolle momenten, jouw kleine wondertje
verdient het beste licht, de zachtste kleuren, de grootste
zorg ... .Echte emoties, pure liefde, genietend van het
moment, vastgelegd op beeld.

Wil je graag meer info? Vraag onze brochure aan en maak
een afspraak voor een, vrĳblĳvend, kennismakingsgesprek.
Ik leg jullie graag alles uit met een koffie'tje en een
koekske ;)

€135

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

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

VRAGENLIJST INVULLEN

I k wil julli e g r a a g b e te r l e r e n k e n n e n

SMILE & ENJOY

G e n iet van j e j u l l i e s ho o t , e e n l e u k
f a m iliemomen t , i k z o r g v o o r d e m o o i s t e
h e r inneringe n

