TROUWVIDEO

LIVESTREAMS

Een “must have”
Er zijn momenten in het leven die je nooit meer wilt vergeten, die je wilt
koesteren voor altijd. Momenten die je keer op keer wil herbeleven. Zoals
die ene speciale dag in je leven waarop je ´JA!´ zegt tegen elkaar.
Opnieuw die lach en die traan, de sfeer en emotie kunnen proeven. Nog
eens naar de toespraak kijken en luisteren van jullie trouwambtenaar, dominee en mensen die jullie lief zijn.
Trouwvideo is dé manier om die momenten keer op keer her te beleven.
Video laat jullie zien, horen én beleven wat foto’s alleen niet kunnen.
Daarom zou het laten vastleggen van de trouwdag op video een “must
have” moeten zijn voor elk bruidspaar.

In een oogwenk…
Alle voorbereidingen voor de grote dag nemen véél tijd in beslag. Maanden lang werken jullie er naar toe. Toch zal de grote dag zelf in een oogwenk voorbij vliegen.
De waarde van een professioneel gemaakte trouwvideo wordt achteraf
vaak duidelijk op het moment dat de beelden worden teruggekeken. Dan
komt alles weer boven en begint het nagenieten. Ook van de vele kleine
momenten die jullie op de dag zelf niet hebben meegekregen.
Daarom adviseren wij altijd om de trouwdag professioneel te laten filmen.
In ieder geval de belangrijkste momenten zoals de ceremonie en de inzegeningsdienst. Dat is waar wij ons voornamelijk op richten.
Jullie hebben later altijd de keuze om de beelden niet terug te kijken, maar
je hebt later geen keuze om wél terug te kijken als er geen opnamen van
zijn.
En geloof ons: Het is het geld méér dan waard. Van de meeste uitgaven
voor jullie trouwdag genieten jullie maar één dag of soms slechts een paar
uur. Van de uitgave voor jullie trouwvideo kunnen jullie een leven lang
genieten!

Op de achtergrond
Door onze jarenlange ervaring met het filmen van huwelijken in binnenen buitenland, weten wij als geen ander wat er bij komt kijken. Wij filmen
zoveel mogelijk op de achtergrond en laten jullie vooral genieten van jullie
dag. Wij vinden het belangrijk dat zowel het bruidspaar als de gasten zich
prettig voelen in het bijzijn van de videograaf.

Moderne eigentijdse kwaliteit
Wij bieden opname en montage in moderne 4K UHD of 4K HDR kwaliteit.
Dus superscherpe beelden met levensechte kleuren en mooie contrasten
die optimaal zijn afgestemd op de laatste generatie TV’s.
Naar wens kan de ceremonie en inzegeningsdienst met meerdere camera’s gelijktijdig vanuit verschillende posities worden gefilmd en kan een
drone worden ingezet.
In onze studio maken wij een prachtig montage van de beelden maken
met mooie overgangen, afwisselende camerastandpunten, geluidsverbeteringen, etc. Wij leveren zoveel mogelijk maatwerk al naar gelang jullie
wensen.

Livestream
Via een vakkundig verzorgde livestream kunnen familie en belangstellenden de ceremonie en huwelijksinzegening live volgen op hun eigen computer, smartphone, tablet of SmartTV waar ter wereld zij zich ook bevinden! Een ieder die vanwege ouderdom, ziekte, of de huidige coronamaatregelen niet aanwezig kan zijn, kan er zodoende toch bij worden betrokken.
Door het inzetten van moderne mobiele 4G/5G livestreamapparatuur
kunnen wij vanaf nagenoeg elke locatie uitzenden, dus ook op plaatsen
waar géén internet aanwezig is.
Uiteraard krijgen jullie nadien een kopie van de livestream om nog eens
terug te kijken.

Info en boeking
Willen jullie ons boeken of willen jullie meer weten over mogelijkheden
en onze tarieven? Neem dan gerust contact op. Wij zijn jullie graag van
dienst.
Wij werken door heel Nederland en zijn ook beschikbaar voor huwelijken
in het buitenland.
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