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Beeldmaker

Sinds september 2017 mag ik bezig zijn met wat ik het liefste doe. Jullie verhalen vertellen.
Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik dit ooit zou doen, maar soms heeft het leven grote verrassingen voor
je. Mijn persoonlijkheid kan ik omschrijven met gevoelig, emotioneel, serieus, creatief en ook best chaotisch
(soms best tot ergernis van mijn gezin).
Ik hou ontzettend veel van persoonlijke verhalen achter de mens. Wie ben je, wat heeft je gevormd tot wie je nu
bent. Dit maakt dat ik het allerliefste bruiloften fotografeer. Tijdens een bruiloft komen zoveel persoonlijke
dingen samen. De liefde die je voor elkaar voelt, de geschiedenis die je heeft gemaakt tot wie je bent. De familie
en vrienden die om je heen staan. Het uitzien naar een toekomst samen met elkaar.
Persoonlijke weetjes:
Kofﬁe in de ochtend, liefst in het zonnetje op de bank.
Mijn favoriete vakantielanden zijn Schotland en Noorwegen, de rust, de natuur, ja groot fan.
Boeken lezen doe ik graag en moeten het liefst in 1 dag uit, en ja, zelfs bij boeken huil ik wel eens mee.
Geniet enorm van hele kleine momentjes: de zon die dingen een andere sfeer geeft, kuiltjes in kinderwangen, schaterlachjes,
dansen door de keuken tijdens het koken, op blote voeten lopen.
Mijn geloof in God is de belangrijkste drive in mijn leven.

Kennismaken

Met heel veel liefde vertel ik jullie verhaal.
Allereerst maak ik graag kennis met jullie tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Ik wil jullie graag een beetje leren kennen, Wie jullie zijn, wat belangrijk is voor jullie, waar jullie enthousiast van worden en
natuurlijk ben ik super nieuwsgierig naar jullie plannen voor de trouwdag.
Na aﬂoop van het kennismakingsgesprek stuur ik jullie een offerte op maat die 2 weken geldig is.
Zijn jullie enthousiast geworden en willen jullie dat ik jullie dag vast leg, dan stuur ik jullie een aanbetalingsfactuur van
25% van het totaal bedrag.
Na betaling van deze factuur staat jullie datum deﬁnitief geboekt.

In mijn trouw pakket zit een loveshoot.
Deze loveshoot doen we een paar maanden voor de
bruiloft.
Dit omdat ik het erg belangrijk vind dat jullie je
vertrouwd bij mij voelen. Ik wil jullie niet een of ander
kunstje laten doen, maar ik vind het ontzettend
belangrijk dat jullie jezelf kunnen zijn.
Dat als je de reportage terug ziet, denkt, ja dit ben ik en
wauw wat zijn we eigenlijk mooi samen.
Tijdens de loveshoot kunnen jullie kennismaken met
mijn werkwijze en zijn jullie ook alvast een beetje
gewend aan een camera. Het draait om jullie en jullie
liefde en tijdens de shoot gaan we die vieren.

Jullie verhaal

In de week voor de bruiloft hebben we contact. We nemen jullie draaiboek door. Checken alles even en passen zo nodig
nog de laatste dingen aan. En dan, dan is het zover, Jullie dag, De Trouwdag.

Wat kunnen jullie van mij verwachten op deze dag.
Als jullie over 10 jaar jullie foto album erbij pakken, vind ik het heel belangrijk dat jullie de sfeer, de gevoelens, de liefde en
blijdschap voelen die er op deze dag waren. Dit doe ik door momentjes tussendoor te vangen. De extra momentjes die
jullie misschien niet hebben gezien maar wel degelijk onderdeel waren van jullie dag. De aanraking van oma, de blik die je
ouders wisselen, de blote voeten van je gasten in het gras. En natuurlijk leg ik alle belangrijke momenten ook vast. Het
binnenbrengen van de bruid, de kus, de ringen wisselen. Alles wat jullie dag, jullie dag maakt.
Op jullie dag ben ik rustig aanwezig,
observeer ik veel, en maak gezellige praatjes met jullie gasten.
Willen jullie groepsfoto’s dan zal ik meer leiding nemen en zorgen dat het snel en efﬁciënt gebeurt, hier heb ik wel de
hulp van een ceremoniemeester nodig die iedereen kent.

Don't forget - No one else sees the world the way you do, so no one else can
tell the stories that you have to tell.
charles de lint -

Tips
Jullie dag
Onthoud bij alles wat je doet, het is jullie dag, je hoeft het niet zo te doen zoals anderen het hebben gedaan, voel je vrij om
het te doen zoals jullie het willen. Alleen dan kan het een geslaagde dag worden.

Eerste moment
Als je elkaar voor het eerst gaat zien, kan je dit traditioneel in de gang, of van de trap af doen. Je kan er ook voor kiezen om
buiten een prachtig plekje uit te kiezen waar je elkaar voor het eerst ontmoet. Wil je dit samen doen of juist te midden van
je familie.

Fotoreportage
Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen. Vooraf aan de ceremonie, net na het eerste moment. Op een plek
waar jullie bijvoorbeeld een mooie herinnering hebben.
Of juist na de ceremonie, als de toast is geweest. Je familie en vrienden voorzien zijn van een drankje en jullie er wel even
een momentje tussen uit kunnen.
Wat ik jullie graag mee wil geven is dat juist tijdens de fotoreportage jullie echt even samen zijn. Het een momentje van
ontspanning mag zijn, even genieten van elkaar, even bijpraten wat er tot nu toe is gebeurt. Het kan zoveel meer zijn dan
alleen de reportage.

Locaties
Na inmiddels best wat bruiloften te hebben vastgelegd, kan ik zeggen dat het rust geeft als jullie zoveel mogelijk op
dezelfde locatie plannen. Of zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt. Geen spanning van , komen we in de ﬁle, zijn we wel op
tijd, maar een dag vol rust en plezier en kunnen genieten van waar het echt om draait.

Groepsfotos
Wil je groepsfotos wat heel belangrijk kan zijn, dan is mijn tip om niet meer dan 10 verschillende groepsformaties te
maken. Dit omdat je een lange tijd, bijv een uur bezig bent met groepsfoto’s maken, als je er veel meer wilt. Dit gaat ten
koste van heel veel gezellige tijd die je liever gezellig met je vrienden door wilt brengen dan in een rijtje op de foto gaan.
Zorg in ieder geval voor 1 groepsfoto waar iedereen op staat en verder voor de mensen die het dichtst bij je staan.

Diner
Tijdens het diner is er vaak een hele ontspannen relaxte sfeer. Iedereen geniet. Vaak worden er tijdens het diner speeches
gehouden door ouders of beste vrienden. Dit is zo waardevol om vast te leggen. Graag blijf ik er tijdens het diner bij, of
dicht bij in de buurt om dit zo mooi mogelijk vast te leggen.

Openingsdans
Doe je wel of geen dans, doe vooral wat bij je past, wel is het mooi om aan het begin van de feestavond foto’s te hebben,
van de sfeer, het plezier of misschien wel van de gekkigheid die je familie voor je heeft bedacht.

Kerkelijke ceremonie
Hebben jullie een kerkelijke ceremonie, laat me dan vooral even weten wat in jullie gemeente wel of niet gepast is als
fotograaf, ik zal hier zeker respectvol mee om gaan.
Het maakt jullie verhaal compleet als ik hier foto’s van mag maken.

De hele dag
Als verhalenverteller ben ik er het liefst de hele dag bij, van begin tot eind. Dit omdat ik dan in het album een prachtige
weergave van jullie hele dag kan vertellen. Jullie missen niets, en krijgen later geen spijt van dat ik er op een belangrijk
moment niet meer bij was. Zo doen je gasten bijvoorbeeld aan het einde van je feest een verrassing als jullie weggaan,
ook dat wordt dan vastgelegd op een professionele manier.

Prijzen

Trouwen - Jullie moment
6 uur fotograﬁe
kennismakingsgesprek
loveshoot 20 minuten (3 mnd voor de bruiloft)
min 300 hoge resolutie bestanden
zorgvuldig uitgezocht en nabewerkt
online gallery (6 mnd)
preview binnen 3 dagen
mini album 15 bij 15
€950,extra uren €125,- per uur

Trouwen - De hele dag
bruiloft vastgelegd van begin tot eind op 1 dag
kennismakingsgesprek
loveshoot 30 min (3 mnd voor de bruiloft)
min 500 hoge resolutie bestanden
zorgvuldig uitgezocht en nabewerkt
online gallery (6 mnd)
preview binnen 3 dagen
album 30 bij 30 , 15 sheets
€1650,-

Heb je speciﬁeke wensen, ik maak voor jullie een oﬀerte op maat

albums

Bij alle reportages ontvang je een mini album met een
linnen cover, kleur naar keuze.
Bij de hele dag reportage ontvang je een album van 30 bij 30
met 15 sheets.
Wil je een album upgraden of een luxe album bestellen dan
behoort dit zeker tot de mogelijkheden.
De albums worden gemaakt met ﬂat lay bladzijde wat zorgt
voor een heel mooi design.
Tijdens het kennismakingsgesprek kan je voorbeeld albums
bekijken.

Zullen we samen
Gewoon samen
Het maakt niet uit
Wat, hoe of waar
Maar zullen we samen
gewoon met elkaar
- Jip -

Enthousiast geworden en wil je graag
kennismaken of wil je meer informatie, voel
je vrij en neem contact met me op.
Warme groet Rebekka

Ik zie ernaar uit om jullie te ontmoeten
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