BROCHURE
WORKSHOPS

... Girls just
wanna have fun
...

OVER MIJ

'EEN CREATIEVE BEZIGE BIJ'
Het moet nu ongeveer twee jaar geleden
zijn dat mijn ondernemingszin werd
geprikkeld. Ik besloot mijn ideeën, talenten
en dromen om te zetten in een duidelijke
visie en ging aan de slag met het
uitbouwen van een concept rond make-up
en fotografie. Ondernemen en
organiseren... dat is wat ik met hart en ziel
doe. Who run the world ... ? Juist ja, girls!
Activiteiten door en voor dames, voor elk
onvergetelijk moment in het leven! Een
huwelijk, een vrijgezellenfeest, een uitje
met vriendinnen ... Ik zorg voor een
onvergetelijke ervaring. Leuk toch, elke
dag opnieuw plezier maken en dames laten
stralen en genieten...

WAT MAG JE
VERWACHTEN?
Authentiek en uniek
De locatie waar de EventHoeve zich bevindt is
zonder meer uniek te noemen. Een rustieke
vierkantshoeve, die dateert uit 1748 werd volledig
verbouwd en ingericht. Zo is er een moderne
make-up kamer met hollywoodtafels, een
professionele fotostudio en een danszaal.

Deskundig en professioneel
De EventHoeve beschikt over heel wat ervaring in
de organisatie- en eventsector. Alle medewerkers
zijn professioneel opgeleid en beschikken over
allerhande diploma's. Zo is er een professionele
choreograaf, make-up artist en fotograaf. De tijd
en trends staan niet stil, elk jaar volgen we
verschillende opleidingen om jullie ervaring nog
leuker te maken.

Plezier en genieten

'Happy girls are the prettiest...'

Uw en ons plezier is onze drijfveer, onze passie! In
onze hoeve creëren we een huiselijke sfeer en
zetten we in op fun, teamspirit en verbondenheid.
We zijn trots op onze persoonlijke aanpak die onze
klanten steeds opnieuw waarderen.

MIJN AANPAK
stap 1 : save the date
We leggen een afspraak vast voor een
bepaalde workshop. Wil je graag een

activiteit op maat, dan ontvangen wij je
graag in de EventHoeve en bekijken we
samen alle mogelijkheden.

stap 2 : don't forget
Vóór jullie activiteit stuur ik een

herinneringsemail met nog even alles op
een rijtje. Het programma, eventuele

benodigdheden, datum, plaats en uur
van afspraak, ... .

stap 3: Enjoy
Genieten maar! Ik zorg ervoor dat alles
tot in de puntjes geregeld is. Veel
plezier en genieten maar!

Say yes to
new
adventures

Origineel

Shine bright

Let's have some fun
Plezier maken, dat staat centraal
tijdens elke workshop.

Een fotoshoot, make-up sessie,
burlesque dans ... geef je
zelfvertrouwen een boost en straal
als nooit tevoren.

Geniet
Geen stress, wees jezelf en ... geniet!

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.
Tip combi: Na deze activiteit zie je er
geweldig uit voor één van onze fotoshoots
en/of straal je van zelfvertrouwen voor een
workshop 'Bashful Burlesque'.

€50 p.p.
Duur 120 minuten
voor groepen vanaf vijf personen
Inclusief BTW, materiaal en make-up,
welkomstdrankje, gratis parking

'De make-up workshop is een echte
aanrader. Het was een zeer fijne
avond.'
Kim E.

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

Producten
Voor onze make-up

workshops werken we
enkel met hoog

kwalitatieve natuurlijk
producten.

Bellapierre
Mineralen make-up

bio balance
Verzorgingsproducten zijn
opgebouwd uit essentiële
oliën, algen evenals

Cruelty free = niet getest

plantenextracten en -oliën

op dieren

Vegan borstels

Hypoallergeen

Aanbevolen door
dermatologen

Volledige dekking van alle
huidtypes

Professionele producten
exclusief beschikbaar in
erkende insituten

*Alle producten kunnen indien gewenst ook ter

plaatse of via de webshop aangekocht worden.

Bashful Burlesque
De ultieme tip voor een geslaagd
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.
Tip combi: Geef je zelfvertrouwen een boost
door een Magic Make-up workshop bij te
wonen en/of poseer in vintage burlesque
stijl en geniet van een funny
fotoshoot. Combineer deze workshop met
een ontbijt of l(br)unch en geniet van tapjes
aan onze bar.

€30 p.p.
Duur 90 minuten
voor groepen vanaf vijf personen
Inclusief BTW, materiaal, kledij, welkomstdrankje,
gratis parking

'Supertoffe namiddag gehad met de
vriendinnen, Nu hebben we alvast leuk
beeldmateriaal om te tonen op het
trouwfeest ;).'
Louise V.

When in
doubt, just add
glitter...

Funny Fotoshoot

Waan je een echt topmodel en geniet met je
vriendinnen van een professionele
fotoshoot. Tijdens de shoot leer je poseren
als een echt model en worden er zowel
groeps- als individuele foto's gemaakt.Het is
een super leuke activiteit en jullie houden er
een mooie en blijvende herinnering aan over.
Nadien krijgt iedereen alle foto's van de
shoot doorgestuurd, in hoge resolutie,
bewerkt, zonder logo.

Tip Combi: Maak jezelf topmodel-proof
tijdens de Magic Make-up workshop en/of
oefen de origineelste poses in tijdens een
oefensessie Bashful Burlesque.

€35 p.p.

Duur 90 minuten
voor groepen vanaf vijf personen
Inclusief BTW, gratis parking, alle foto's digitaal in
hoge resolutie

Because every
picture tells a
story...

Flashy Flashmob

Wil je origineel uit de hoek komen tijdens je
openingsdans, dansfeest, ceremonie, ...?
Dan is een originele flashmob dè oplossing.
Je kiest zelf de muziek en het niveau van de
dans. Hiphop, modern, jazz... de keuze is
aan jullie! Daarna gaan wij voor jou aan de
slag en leren we alles stap voor stap aan.
Plezier verzekerd!

Tip Combi: Maak jezelf topmodel-proof
tijdens de Magic Make-up workshop en/of
scoor de leukste foto's met jouw vriendinnen
tijdens een fotoshoot

€25 p.p.

Duur 90 minuten
voor groepen vanaf vijf personen
Inclusief BTW, gratis parking, choreo,
welkomstdrankje

Friends that
dance together
stay together...

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
stomen we je samen klaar voor de grote
dag, volledig op maat, met muziek en stijl
naar keuze, aangepast aan ieders niveau.
Een tango, de choreografie van dirty
dancing, een mix, rock & roll ... de keuze is
aan jullie!
Tip Combi: Laat julie vrienden en familie
deel uitmaken van jullie openingsdans en
combineer met een flashy flashmob.

€85 p.u.
Inclusief BTW, gratis parking, welkomstdrankje,
muziekmix, choreo, filmpje met choreografie om
thuis verder te oefenen.

'Wat een verrasing van formaat! Deze
tango opgeningsdans had geen enkele
gast verwacht! TOP ervaring,
professionele begeleiding en volledig
stap voor stap uitgelegd.'
Sam & Elien

'Met jou wil ik
dansen, over de
wolken en de maan.
Niet zomaar
dansen, als man en
vrouw voortaan...'

Op maat
Heb je specifieke wensen of vragen, wil je
een teambuilding organiseren? Ben je op
zoek naar een specifiek thema of iets
origineels? Bij al deze vragen staat de
EventHoeve jullie graag bij. Wij helpen je op
weg en oganiseren alles tot in de puntjes.
Een wandelzoektocht, vespa rijden, een
moorddiner, een hele dag of een weekend
weg ... de EventHoeve maakt een
programma op maat, zorgt voor
accomodatie, maaltijden enz. We stellen
een draaiboek op, waarin het verloop van de
dag volledig uitgeschreven staat.De
EventHoeve staat in voor het
organisatorische aspect en leidt alles in
goede banen. Het enige wat jullie moeten
doen ... ? Stralen en genieten!

Inclusief BTW, gratis parking

Waarom binnen je
comfortzone blijven
als daarbuiten veel
meer te beleven valt
...

Even alles
op een
rijtje
magic make-up

bashful burlesque

funny fotoshoot

flashy flashmob

first dance

Duur: 120 miuten

Duur: 90 miuten

Duur: 90 miuten

Duur: 90 miuten

Duur: per les 60 miuten

4-12 personen

vanaf 5 personen

vanaf 5 personen

vanaf 5 personen

Just the two of us

€50 p.p

€30 p.p

€35 p.p

€25 p.p

€85 p.u

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

... KIDS & NEWBORN FOTOGRAFIE
Glinsterende oogjes, speelduivels, wilde haren, lachende
gezichtjes,koppigaards, buiten spelen, ... één en al plezier
tĳdens een fotoshoot bĳ de EventHoeve.Echte emoties,
echte liefde, genietend van het moment, vastgelegd op
beeld.

... HUWELIJKSFOTOGRAFIE
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.
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 ;)

€105

...FAMILIEFOTOGRAFIE
Gave familiefoto’s..., wie wil dat niet? Ik maak spontane
foto's, met een tikkeltje humor, net even anders dan
andere. De titel 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.

€105

DATUM VASTLEGGEN

EN NU?

CONTACT
Pastorijstraat 47
3320 Hoegaarden
Tel: 0486 16 34 98
info@eventhoeve.be
www.eventhoeve.be

JE KREEG HEEL WAT INFO OVER
HET AANBOD, STIJL EN
WERKING...
LET'S MEET! ;)

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

SMILE & ENJOY

G e n iet van j e j u l l i e a ct i v i t e i t ,
e e n leuk mom e n t m e t j e b e s t i e s , w i j
z o r gen voor a l d e r e s t

