BROCHURE
HUWELIJKSFOTOGRAFIE

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

OVER MIJ

'EEN CREATIEVE BEZIGE BIJ'
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!

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
Tijdens en om de officiële momenten heen ben ik
altijd op zoek naar emoties. De momenten waarop
te zien is wat jullie (en jullie gasten) voelen. 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. Ik breng de grote en kleine belangrijke,
ontroerende momenten in beeld.

'The most precious moments in life
deserves to be captured...'

Plezier en genieten
We vieren jullie dag, jullie liefde! Wees jezelf en
geniet met volle teugen, leef! Tears, joy,
excitement, ik vertel het verhaal van jullie dag!

MIJN AANPAK
STAP 1: Let's meet
Tijdens een 'intakegesprek' overlopen we
jullie wensen. Ik maak gebruik van een
moodboard om jullie 'stijl' in kaart te
brengen. Op die manier kan ik goed

inspelen op jullie verwachtingen. We

bekijken samen welke formule het best
aansluit bij jullie noden.

satp 2 : let me know you
Vóór jullie grote dag stuur ik een

vragenlijst door. Hierdoor lijkt het alsof
ik jullie al jaren ken én ben ik op de

hoogte van het verloop/planning van
jullie dag. Op die manier is iedereen

volledig op de hoogte en hoef je de dag
zelf alleen maar te genieten.

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 ben de hele dag in jullie buurt
maar zorg ervoor dat je me niet of
nauwelijks opmerkt.

stap 4: looking back
Herbeleef je dag met je partner, familie
en/of vrienden. Alle (digitale)

fotobestanden in kleur of zwart/wit

worden je snel bezorgd, genieten maar!

Je trouwfoto's
persoonlijk,
intiem en
liefdevol!

Family &
Friends

Tijdens de receptie werk ik met een
télélens. Zo verras je de gasten, krijg
je spontanere foto’s en
ben ik geen storend element, want
dit kan nooit de bedoeling zijn….

In detail

Just the two of us
Voorzie in jullie planning een
rustmoment, enkel voor jullie twee.
We maken romantische, liefdevolle
foto's. Heb je ook kids,
bruidsmeisjes/jongens? Leuk, zij
kunnen zeker ook van dit intiem
moment deel uitmaken.

Een huwelijk plannen vergt heel wat
voorbereiding: ringen, bloemen,
decoratie, bruidsboeket, goodiebags,
... . Ik breng de nodige details en
decoratie mooi in beeld, zij maken
dan ook volledig deel uit van het
grote geheel.

Ceremonie
Jullie ceremonie, jullie moment, het
ultieme gebaar. In de kerk, in het
gemeentehuis, een externe locatie...
Ik vertel het verhaal van jullie
ceremonie in beeld.

Locatie
Waar hebben jullie elkaar leren kennen?
Welke locatie geeft je een goed gevoel?
Welke plek is voor jullie bijzonder? Samen
kiezen we de mooiste plekjes uit.

Let's make your
special day a
story that you
can look back on.

Een goede locatie geeft een extra dimensie
aan jullie foto's. We voorzien steeds twee
locaties: binnen en buiten, ahja ... want we
wonen in België weet je wel ;)

Het resultaat
Je krijgt enkel afgewerkte foto’s in hoge
resolute op USB-stick. Voor een huwelijk
zijn dat er al snel meer dan 300, naargelang
de tijdsduur.
Nergens is een watermerk of logo te
bespeuren. Je mag vrij deze foto’s
afdrukken waar u dat wenst.

Een trouwalbum,
dank-kaartjes?
VRAAG ME TIJDENS
HET INTAKEGEPSREK
NAAR DE
MOGELIJKHEDEN

Basispakket

Intakegesprek, vragenlijst

pluspakket
Intakegesprek, vragenlijst

Propakket

*Alle prijzen inclusief BTW

tse

Alle foto's in kleur op USB

Digitale video/slideshow
met muziek

Duur 90 minuten
Alle foto's in kleur en

Alle foto's digitaal

Duur 6 uur

Vervoerskosten binnen een

Vervoerskosten binnen een

(€0.40/km)

(€0.40/km)

straal van 20 km

€ 160

straal van 20 km

€ 690*

lle

Intakegesprek, vragenlijst
en moodboard

Eén activiteit (bvb.

ceremonie, receptie)

bes

Tarieven

selectie in zwart/wit op
USB

Duur 9 uur
Vervoerskosten

€ 850*

r

luxepakket
Intakegepsrek, vragenlijst
en moodboard

Digitale video/slideshow
met muziek

Alle foto's in kleur en
zwart/wit op USB
Duur 12 uur

Vervoerskosten

€ 950*

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

... BRUIDS MAKE-UP
Onze make-up artist zorgt ervoor dat jĳ schittert op je
huwelĳksdag en foto's. Tĳdens een proefsessie enkele
weken vooraf bespreken we wat je mooi vindt, kĳken we
welke kleuren en producten het best bĳ je passen, testen
we op houdbaarheid en geven we extra schoonheidstips.
We nemen zoveel tĳd als nodig is om jouw droommake-up
te vinden. Zo ben je de dag zelf helemaal voorbereid en
dien je enkel nog te stralen en te genieten.

€120

...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

AFSPRAAK MAKEN

EN NU?
JE KREEG HEEL WAT
INFO OVER MIJN
AANPAK, STIJL EN
WERKING...
LET'S MEET! ;)

I k hoor graa g j u l l i e v er h a a l t i j d e n s
e e n intakege s p r e k

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

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

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

SMILE & ENJOY

G e n iet van j e g r o t e d a g, i k z o r g v o o r d e
m o o iste heri n n e r i n g e n

