Offerte muzikale omlijsting van Huwelijksfeest.
U krijgt: Volledige Discobar Installatie:
-

Dubbele Denon hd 2500 Cd speler met harddisc – Mixer Rodec MX 3000 –
Software BPM Studio en bediening Console – lichtsturing 1612 dmx
Geluidsversterking: 2 Mackie srm 450(sr 1532)en 2 sub Mackie swa 1501 (HD 1801)gepowerd voor 250 à 300 man
Spot Icolor 4 kleuren (die meedansen op de muziek) of 2 statieven met 4 puntspots of
Par 56 (300watt)of 64 (500watt)genaamd.
Lounge laser vr sfeer, laser rgb kleuren rood, groen 150mw
Mysteryled effect 2x 10 watt led
2 scanners velleman extreme dmx met 250 watt gasontladingslampen. (uit te breiden tot 6)
2 moving heads JB System Serius 60 watt led.
Draadloze micro seinnheiser 2 (twéé )beschikbaar en micro seinnheiser e845 met xlr kabel 10 mr
Installatie is uit te breiden naar eigen wensen en budget, mits bijbetaling .
Met truss en scanners, rook machine Hazer HZ 310 , enz.

Muziek (enkele voorbeelden).
De hedendaagse Hitparade (Ultra top 50)
De Dance schijven uit de Nineties & Nullies: …… te veel om op te noemen ( dance, house, trance, retro classics, alternatieve,)
-

De Fuif muziek uit de jaren ’80 (Micheal Jackson, Simple minds, U2, Bryan Adams, …..)
De Swingklassiekers uit de jaren ’70 (Barry white, Tavares, Gibson Brothers, Tina Turner,…)
Hit klassiekers uit de ’60 ( Chubby Chekker,……)
Ambiance schijven ( Meatloaf, Kiss, AC/DC , Zorba, Indianendans, plopdans, dans van Hélene, enz….)
Typische trouw nummers traditionele dansen o.a.
( Mars, Hucklebuck, Clo-Clo, Quick-step, Tango, Slows, Rock, Hard Rock, alternatieve Stu Bru. hits ….)
Nederlandse & vlaamse Slagers ( Laura Lynn, Frans Bauer, Willy Sommers, Christoff, Paul Severs, Will Tura, ……)
Franse Chansons
Dit zijn enkele voorbeelden van nummers dat we bij hebben.
Uiteraard is de keuze aan jullie , ook kunnen er verzoek platen worden aangevraagd door de genodigden
zoals bij een echte jukebox van vroeger alleen dat je er geen geld hoeft in te steken.
en de lijst is veel langer dan dat…. Keuze uit een ruim aanbod songs.

-

Presentatie: Dj Franky(boy) Caignie

Prijs voor dit alles “

Een All-round Dj, voor een All-In vaste prijs.

“ voor de volledige avond. Incl.BTW. Excl. Transport.

In samenspraak met jullie wordt er een overeenkomst contract opgemaakt en een voorschot gevraagd van € 100,- (€uro)
Gevraagd op het contract maaltijd en drank voor de Dj op jullie kosten van de Huurder.+ plaatsje voorzien voor
Discobar met aangepaste stroom(16 amp.) Wij gebruiken altijd eigen installatie eventueel aangesloten aan de boxen van de zaal.
Een 10 (tien) tal dagen voor het feest , spreken we telefonisch een datum af om de laatste details te bespreken van het avondfeest.
(Openingsdans – Favoriete muziek – definitieve uren aankomst van de genodigden voor receptie en avondfeest – enz..)
Voor jullie gemak op de dag zelf wordt dan ook gevraagd voordien het resterende bedrag te vereffenen met de Dj.
Foto’s Tijdens het avondfeest worden soms foto’s genomen door de Dj, worden later GRATIS aangeboden aan het bruidspaars op Cd (we
vervangen geen fotograaf ), Als dank dat we jullie trouwfeest mochten muzikaal begeleiden.
En we hebben een verrassing voor de eventuele jarigen onder je genodigden.
Mogelijkheid tot gebruik van hoeden en pruiken (voor de sfeer)
Nadien een woordje van dank in ons gastenboek op de site Is aangenaam meegenomen, www.studio-sensation.be/gastenboek
Want tevreden klanten zijn onze beste reclame.
Alle verdere info kan je vinden op onze website : www.studio-sensation.be ,
gastenboek, foto’s, materiaal, openingsdansen, meest gevraagde songs, onze referenties, enz…
Wij danken U nu alvast voor het gestelde vertrouwen, en staan steeds tot Uw dienst bij eventuele vragen.
verblijf ik inmiddels naar jullie telefoontje, 0497/466.703

GEGEVENSLIJSTJE
Deze gegevenslijst ingevuld terug bezorgen tijdens ons huisbezoek datum later af te spreken.














Algemeen
Datum van het feest: …………………………………………………………………………..
Locatie:…………………………………………………………………………………………
Aantal genodigden op het avondfeest: ………………………………………………………..
Wanneer komen de avondgenodigden aan,
Receptie voorzien van …….. tot ………, en avondfeest voorzien van ……… tot ……….
Voornamen Bruid en bruidegom: ……………………………………………………………..
Zijn beide ouders aanwezig: …………………………………………………………………...
De volledige namen van,
Ouders van de bruid: …………………………………………………………………………..
Ouders van de bruidegom: …………………………………………………………………….
Broers en Zussen: (voornaam) …………………………………………………………………
Wordt er een speech gegeven na de intrede door één van beiden: JA / NEEN

Openingsdans
 Titel: ………………………………………………………………………………………
 Uitvoerder: ……………………………………………………………………………….
 Ben U in het bezit van het nummer? JA / NEE ……………………………………………….
(indien geen commercieel of ex-commercieel nummer, graag zelf meebrengen)
Avondfeest
 Indien beide ouders aanwezig: graag een idee voor een 2de slow die in twee wordt gedeeld om
achtereenvolgens ouders en schoonouders uit te nodigen. Graag een nummer die beiden leuk
vinden. Een nummer voor de ouders naar keuze: ……………………………………………….
 Indien één of geen van beide ouders ontbreekt: Mag er na de openingsdans een traditionele
vermenigvuldigingsdans gestart worden? JA / NEEN
 Indien beide ouders aanwezig: mag er na de 2de slow een traditionele vermenigvuldigingsdans
worden gestart? JA / NEEN
 Mogen traditionele dansen zoals scotisch, hucklebuck, Clo Clo/ Quickstep, tango, chachacha,
wals en andere dansjes die thuishoren op een huwelijksfeest worden gedraaid ? JA / NEEN
 Graag jullie voorkeur van muziek, eventueel aangevuld met een lijstje met enkele
voorkeurplaten. Ook alle aan- en opmerkingen in verband met de muzikale omlijsting van
jullie grote dag: ……………………………………………………………………………………
 Zijn er nummers die zeker !! of zeker niet gedraaid mogen worden: ………………………….
………………………………………………………………………………………………………
 Zijn er verjaardagen of huwelijksverjaardagen van gasten: JA / NEEN
……………………………………………………………………………………………………….






Zijn er cadeaus, Foto of Bloemen voor de ouders en of getuigen. JA / NEE
Is er een gastenboek dat genodigden kunnen tekenen. JA / NEEN
Extra’s te voorzien….. Micro, Boxen, Truss.
Extra voorzieningen zoals Praatpaal, Zanger / Zangeres, Boeket weggooien. Enz.
Openingsdans wordt gestart na Hoofdschotel of na Dessert. Antw. ……………………….
Zal er een Bruidstaart worden voorgesteld, en aangesneden JA / NEEN – Dessertbord.

Organisatie van je huwelijksdag: checklist
Je huwelijksdag, de belangrijkste dag van je leven, vergt vooraf veel organisatie en regeling. Een
onvergetelijke trouwdag zal pas geslaagd zijn als aan alles gedacht werd.
Hieronder kan u een kort overzicht vinden om u een vlekkeloze dag te bezorgen.
Wij staan u natuurlijk bij voor verdere informatie en vragen op ons domein,
namelijk de muziekinstallatie en de DJ. Onderaan vindt u ook een planning die u kan helpen.

1 jaar tot 7 maanden vooraf:













Vooraleer alles te regelen is het verstandig eerst inlichtingen te nemen bij een notaris. Men kan
huwen onder het wettelijk stelsel of zelf een huwelijkscontract afsluiten.
Wat u ook kiest, weet dat deze afspraak beslissend zal zijn voor uw toekomst en belangrijke
gevolgen kan hebben. Een eerste bezoek bij de notaris om raad is gratis.
Leg de datum van het huwelijk vast en neemt contact op met de Burgerlijke dienst, eventueel ook
met de kerkverantwoordelijke voor de eredienst.
Worden familie en genodigden vervoerd met eigen wagens, taxi's, koetsen, oldtimers,
dubbeldekkers, treintjes,...
Neem contact op met een feestzaal voor het feest. Viert u thuis?
Dan kan je een traiteur contacteren.
Kies een fotograaf en eventueel een cameraman.
Denk ook aan de muziek die de eventuele kerkdienst zal begeleiden.
Leg een DJ vast voor het huwelijksfeest zelf.
Contacteer Studio Sensation “ info@studio-sensation.be “ voor meer inlichtingen.
De plannen voor een huwelijksreis kan je nu best bespreken in het reisbureau.
Begin reeds de gastenlijst samen te stellen.
Bespreek eventueel een ceremoniemeester voor een zorgeloos feest.
Danslessen kunnen op de grote dag van pas komen.

4 tot 5 maanden vooraf






Bruidskleed kiezen !
Komen er bruidskinderen aan te pas en hoe zullen ze worden gekleed ?
Bespreek met de ceremoniemeester het huwelijksfeest en maak een draaiboek.
Op die manier zal op de grote dag ieder het juiste uurrooster kennen.
Overloop de gastenlijst. Komt iedereen voor het volledig feest.
Sommigen komen enkel naar de receptie, nog anderen enkel naar het avondfeest ?!
Check uw huwelijksreis: inentingen, buitenlands paspoort, papieren ziekenbond,...

3 maanden vooraf






Stel een huwelijkslijst samen (of print het bekende envelopje op de uitnodigingen...).
Controleer nog even de feestzaal en bespreek de juiste uren van receptie en feest.
Is het menu reeds samengesteld en de wijn gekozen?
Neem eventueel contact op met een hotel voor de huwelijksnacht.
Contacteer een drukker voor de uitnodigingen.

2 maanden vooraf








Beslis nu definitief de trouwkaarten, receptiekaartjes,... Vergeet niet te vermelden of de genodigden
hun aanwezigheid op het feest dienen te bevestigen.
Nu verstuurt u best uw aankondigingen (6 weken vooraf geldt als algemene regel).
Maak een afspraak met kapsalon en schoonheidsspecialiste.
Kies de trouwringen uit.
Kies eventueel een passend geschenk voor ouders, getuigen en eventueel uw aanstaande partner.
Bespreek de kerkelijke dienst met de pastoor.
Stel de kerkboekjes samen.

vanaf 6 weken:







Bestel bloemen en bruidsboeket.
Loop even uw trouwschoenen in (zodat ze niet nijpen op de grote dag) en pas nog even uw
bruidsjurk.
Maak de samenstelling van de bruidsstoet.
Leeg een lijst aan met genodigden die hun komst bevestigen.
Neem eventueel een zonnebankkuur.
Regel een vrijgezellenfeest.

vanaf 2 weken:







Contacteer uw DJ Sensation om het verloop van het feest te bespreken: wat wordt de
openingsdans, muziek die u graag hoort, muziek waar de familie of vrienden graag op dansen,
welke muziek wenst u zeker niet, speciale wensen, is er een gastenboek of wensboom, praatpaal
Denk even aan een speech om iedereen te bedanken voor hun inzet en jaren van kommer en kwel om
u het beste te geven.
Maak de schikking van de tafels.
Koffers inpakken voor uw huwelijksreis.
Controleer nog even met de ceremoniemeester of alles in orde is.

de laatste dag:






Leg alle papieren en koffers voor de reis klaar op een veilige plaats.
Hebt u voldoende cash geld bij u voor directe betalingen collecteschaal in de kerk.
Leg de ringen klaar.
Ceremoniekledij ophalen.
Kijk nog even naar het weerbericht en leef ontspannen naar morgen toe.

Zie check list …..

CHECKLIST:

datum
reserveren
Stadhuis
Notaris
Restaurant - feestzaal
Kerk
Ceremoniemeester
Drukwerk
Bruidsboeket
Bruidskledij
Lingerie
Bloemen
Kleding bruidskinderen
Discobar Studio Sensation
Fotograaf
Video
Trouwvervoer
Kapsalon
Schoonheidsspecialist
Trouwringen
Reisbureau
Bruidssuite
Gastenboek
Praatpaal
Tafelversiering

datum
bevestigen

opmerkingen

