Marieke Hendriksen
CONCEPTING & VIDEOGRAFIE
Ik ben Marieke Hendriksen en videograaf! Ik ben
afgestudeerd aan de Fontys Academy for Creative
Industries en heb hier mijn video en communicatie skills
kunnen ontwikkelen.
Ik maak video's voor bedrijven zoals testimonials en
promotievideo's. Naast de bedrijfsvideo's,maak ik ook
video's voor gezinnen en bruidsparen zoals new born
video's en trouwvideo's. Mijn kracht is dat ik iedereen op
zijn of haar gemak kan stellen waardoor een persoonlijke,
warme video wordt gecreëerd, waar jullie nog veel
plezier van zullen hebben.

"Marieke is gedreven en serieus, dat maakt de
samenwerking fijn. Daarnaast is Marieke flexibel en
beschikt over inlevingsvermogen."
Mark Pulles

MAIL@MARIEKE-HENDRIKSEN.NL
WWW.MARIEKE-HENDRIKSEN.NL

– De Avenue
06-55057998
KVK: 72255390

new born video
Tijdens een new born videoshoot wordt jullie
mooie gezinnetje vastgelegd in een video.
Het brengt jullie "natuurlijke" momenten van de
familie in beeld. Zoals oma die het flesje geeft,
papa die de luier verschoont en grote zus die
haar kleine zusje een knuffel geeft.
Een new born video is een beleving, het is
dynamisch, niet statisch, naturel, echt,
persoonlijk, emotioneel, uniek, vernieuwend en
blijvend. In de toekomst kun je zien hoe iemand
vroeger lachte, bewoog en sprak.

waarom een new
born video?
Een new born video is dynamisch omdat
het om bewegend beeld gaat.
In bewegend beeld kun je veel laten zien
en kun je bepaalde unieke "blikken"
vast leggen. Denk bijvoorbeeld aan die
bepaalde blik zoals de vader ook kan
kijken.
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HELLO LITTLE ONE

meer dan een film: een beleving
Met een new born video wordt er een totaal beleving gegeven in de video. Door beeld, geluid
en muziek met elkaar te combineren, wordt er een unieke en persoonlijke video gecreëerd.
Op film kan er muziek worden samengevoegd met bewegend beeld, maar ook kunnen er
"geluidjes" van jullie baby worden opgenomen. En wil je iets tegen je kindje zeggen wat ze
later als ze groter zijn terug kunnen luisteren? Dan kan jouw boodschap opgenomen worden
en gemonteerd worden onder de film.
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werkwijze
NEW BORN VIDEO

voorafgaand de videoshoot
Voorafgaand de video shoot ontvangen jullie een invulformulier waarin jullie
je speciale wensen kunnen doorgeven. Met die informatie kan ik de video nog
persoonlijker en kloppend maken. Daarnaast ontvangen jullie van mij een AVG
verklaring, waarin jullie akkoord gaan dat ik bij jullie thuis kom filmen.

shooting time!
Ik kom minimaal twee uur bij jullie thuis filmen, met eventueel extra mogelijkheid
om ook buiten in een natuurgebied te filmen. Twee uur lijkt misschien lang, maar
ik vind het belangrijk dat we de tijd hebben en iedereen zich op zijn of haar gemak
voelt. Ik film met een kleine professionele camera en kom niet met groot
apparatuur. Op deze manier probeer ik niemand af te schrikken en voelt het zo
natuurlijk mogelijk aan. Ook als er al grote broers of zussen in de familie zijn,
die al wat ouder zijn, zullen zij niet afgeschrikt worden van de apparatuur.

montage
Nadat alles is gefilmd is het tijd om te editen. Denk hierbij aan beeldmontage,
geluidsmontage, maar ook muziek is een belangrijk onderdeel in het filmpje.

oplevering
Uiteindelijk verstuur ik jullie het filmpje via WeTransfer! Jullie krijgen de
mogelijkheid om één keer feedback te geven over het filmpje. Zijn er bijvoorbeeld
bepaalde shots waar jullie minder blij mee zijn? Of is de muziek toch niet helemaal
naar wens? Geef het gerust aan. Uiteindelijk wordt er een video gemaakt waar
iedereen zich prettig bij zal voelen

KOSTEN
€200,- INCLUSIEF BTW

EXCLUSIEF REISKOSTEN

Minimaal twee uur aanwezig om te filmen
Montage (editing, kleur, geluiden, stemmen)
Gekochte muziek
Film van ongeveer drie minuten (ligt ook aan de
gekochte muziek)
Eén keer feedbackmoment

marieke
NEW BORN VIDEO

Niet alleen richt ik mij op new born
videografie, ook lifestyle videografie,
weddingvideografie & de zakelijke markt!

MOCHT JE NOG VRAGEN HEBBEN, LAAT
HET MIJ GERUST WETEN!

06-55057998
WWW.MARIEKE-HENDRIKSEN.NL
MAIL@MARIEKE-HENDRIKSEN.NL
KVK NUMMER: 72255390
BTW NUMMER: NL213224094B01

Op zoek naar een uniek kraamcadeau?
Geef een new born video giftcard cadeau!

