A WEDDING FILM BY DENNIS

Een unieke film!
IN DE HOOGSTE KWALITEIT

Als fulltime videograaf of filmmaker werk ik al meer dan twee decennia in het
filmmakers vak. Mijn achtergrond ligt in de muziek, televisie en filmwereld. Maar
naast mijn werk ben ik ook vader van twee prachtige kids van 1 en 5 jaar oud. Ik ben
dol op mijn prachtige gezin!! Mijn montages zijn helemaal van deze tijd, modern en
gebalanceerd gevuld met prachtige beeld en geluidseffecten. Met de nieuwste en de
beste apparatuur maak ik de mooiste trouwfilms.

INVESTERING IN KWALITEIT

Ik maak wat jullie mooi vinden...
Om jullie verhaal, in een film, te kunnen vertellen maak ik gebruik van vier
belangrijke onderdelen.
- het verhaal van jullie trouwdag van aankleden tot en met minimaal jullie jawoord.
- de omgevingsgeluiden zoals bijvoorbeeld het geluid van de natuur of bijvoorbeeld
een stromende fontein.
- jullie eventuele geloftes en/of andere gesproken woorden.
- en dit alles gecombineerd op jullie eigen muziek.

Ook mogen jullie kiezen of ik werk met film of echte kleuren. In ons
intakegesprek nemen we alles door zodat ik precies weet wat jullie wensen zijn.
Ik vertel jullie er graag meer over in een persoonlijk gesprek.

KLIK HIER OM MIJN ONLINE VOORBEELDEN TE BEKIJKEN

JULLIE DAG JULLIE KEUZE

Stel zelf je pakket samen

Ik werk met twee pakketten. Deze pakketten zijn zeer exclusief en uitgebreid. Daarom
is het mogelijk om zelf je pakket samen te stellen. Kies zelf uit mijn opties of doe het
samen met mij. Ik help jullie graag en op deze manier krijg je een pakket op maat
passend bij jullie eigen budget.

STEL ZELF JE PAKKET SAMEN
Starttarief 895,- inclusief Btw
(Vanaf 6 film-uren)
Samen te stellen met:
► Short story film
► Long Story film
► Ceremonie film
► Same day edit
► Film trailer
► Speeches
► Drone-piloot
► Extra videograaf
► Dezelfde dag klaar
► Kies zelf het aantal uren

SHORT STORY
Waarom?

Een korte weddingsclip is helemaal van deze tijd. In een korte weddingsclip zie je
echt alle belangrijke momenten van jullie dag voorbij komen. Het voordeel is dat je in
een relatief korte tijd je hele wedding terug kan kijken. Wil je liever een langere
trouwfilm dan is longfilm wellicht een betere optie. Ik help jullie graag met het maken
van de beste keuze.

PAKKET A: SHORT STORY FILM

Vanaf: € 1695,- inclusief Btw
(12 film-uren)
Dit pakket is inclusief:
► Dennis Tetro-Tijsmans
► Short story film
► Film trailer
► Same day edit
► Eigen muziekkeuze
► Reistijd en kosten Nederland
* Optioneel: Dezelfde dag klaar. Tijdens jullie dag neem ik een editor mee die direct
aan de slag gaat met het maken van jullie film. Zo is jullie film dezelfde dag klaar.

LONG STORY

Waarom?

Omdat er nog steeds liefhebbers van een lange film. Bij een lange film zijn alle momenten
veel langer en vaak in zijn geheel te bekijken. Een lange film is ook altijd chronologisch
gemonteerd. Het maken van een lange film kost mij een dag of vier. En daarom is een
lange film een stuk duurder. Maar omdat een short story helemaal van deze tijd is kiezen
de meeste bruidsparen daarom ook voor een combinatie van beide.

PAKKET B: LONG STORY FILM
Vanaf: € 3950,- inclusief Btw
(12 film-uren)
Dit pakket is inclusief:
► Dennis Tetro-Tijsmans
► Extra videograaf (12 uur)
► Drone-beelden
► Ceremonie film
► Same day edit
► Long story film
► Short story film
► Film trailer
► Speeches
► Eigen muziekkeuze
► Reistijd en kosten Nederland

Inhoud pakketten
Wat is het verschil?

Bij short film krijgen jullie een korte weddingsclip van maximaal 12 minuten. De
gemiddelde lengte van een shortfilm ligt tegenwoordig tussen de 5 - 7 minuten. En bij
long film krijgen jullie naast de short weddingsclip ook de langere documentaire
trouwfilm (long film) van maximaal 60 minuten. Short film is echt een stuk voordeliger,
dit komt doordat ik echt veel minder edit-tijd nodig heb. Om een shortfilm te maken ben
ik al met al één tot anderhalve dag bezig.

KWALITEIT

& Meer

Ik film in de hoogste kwaliteit van dit moment en hierdoor is alles nog scherper en
mooier. Als je mijn kwaliteit op een 4K/ULTRA HD televisie bekijkt weet je niet wat je, zo
mooi is het. Hierdoor is jullie film voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen. Ik werk
alleen met beste apparatuur uit de televisie en film wereld. Hierdoor is alles in beeld
mega stabiel en schud dus absoluut niet. Ik werk als fulltime professional en heb naast
het werk van filmmaker geen baan erbij. Inmiddels beschik ik over meer dan 20 jaar
ervaring. Door mijn ervaring als o.a. publieks-opwarmer in de televisiewereld weet ik hoe
ik jullie en jullie gasten snel op het gemak kan stellen. Maar ik ben alleen even op de
voorgrond wanneer dat echt nodig is. Wil je nog meer weten? In een persoonlijk gesprek
vertel ik je graag meer.

KLIK HIER OM DIRECT EEN OFFERTE TE ONTVANGEN

FOTOGRAAF

& videograaf

Combinatie

The stories we tell
Wij zijn Dennis (videograaf), Petra (fotograaf) & Lia Lo (fotograaf) en samen maken
wij de mooiste combinatie stilstaande & bewegende beelden van jullie bruiloft. Een
samenwerking die werkt. Wij houden van ons vak en gaan vol passie aan de slag voor
ieder bruidspaar. Onderaan deze pagina zijn onze combinatie tarieven te vinden.
Gaan jullie trouwen? Wij maken graag en offerte op maat.

COMBI PAKKET OP MAAT
Vanaf 1900,- inclusief Btw
(Vanaf 6 film & foto-uren)
Keuzes uit:
► Short story film
► Long Story film
► Film trailer
► Extra videograaf
► Drone-piloot
► Ceremonie film
► Same day edit
► Kleur nabewerking
► Max. 600 bewerkte foto's (in HR)
► Pocketalbum max. 24 pagina's
► Film dezelfde dag klaar

Tetro - Tijsmans projects
Videograaf Nederland
Dennis Tetro-Tijsmans
Den-Haag / Nederland
Mobiel: +31(0)645554767
E-mailadres: info@videograaf-nederland.nl
Ma - Vrij: 8:00 - 18:00
Zat - Zon: 8:00 - 12:30
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