Yes I do!
spontane & pure
bruiloft fotografie
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Mijn naam is Jitske
een creative allrounder, die van haar passie haar
werk heeft gemaakt. Wat mij veel energie geeft,
is mensen blij maken met onvergetelijke foto’s.
Voor elke bruiloft zet ik mij voor de volle 100%
in. Ik heb een creatieve blik en oog voor details.
Ik houd er van om emotionele, spontane en pure
momenten vast te leggen. Ik vind het erg mooi
om door middel van foto’s een verhaal
te vertellen.
In mijn vrije tijd ga ik graag op pad om leuke
dingen te doen, een dagje naar het strand, een
wandeling in het bos of een weekendje weg
vind ik leuk en uiteraard gaat dan ook altijd mijn
camera mee! Als mijn vrienden mij in 3 woorden
zouden moeten omschrijven zou dat zijn
enthousiast, eerlijk en betrouwbaar.

Jullie gaan trouwen!
Yes! Jullie gaan binnenkort trouwen. De dag waar je weken, maanden of
misschien wel jaren naar toe hebt geleefd. Deze onvergetelijke dag wil je natuurlijk laten
vereeuwigen met prachtige foto’s! Ik leg met alle liefde jullie bijzondere momenten vast.
Jaarlijks mag ik veel huwelijken vastleggen. Ik vind het belangrijk dat ieder bruidspaar zich op zijn
gemak voelt bij mij en dat er een klik is. Daarom leer ik elk bruidspaar tijdens het intake gesprek
graag beter kennen. Tijdens jullie bruiloft houd ik er niet van om te aanwezig te zijn of om de
aandacht te trekken. Het draait tenslotte niet om de fotograaf, maar om jullie: het bruidspaar.
Je kan je het misschien nog niet voorstellen maar aan het eind van de dag merk je niet eens
meer dat ik (en mijn camera’s) er zijn!

What to expect?
Tijdens jullie bruiloft weet ik de kleine dingen zoals spontane of emotionele momenten altijd
vast te leggen. Ik houd niet van geforceerde foto’s, jullie pure en echte momenten laten een
foto tot leven komen. Ik vind het bijvoorbeeld heel mooi om tijdens de loveshoot jullie liefde
voor elkaar vast te kunnen leggen op een luchtige manier. Naast dat mijn focus tijdens jullie
bruiloft voornamelijk op jullie ligt, maak ik ook prachtige foto’s van de gasten, de decoratie,
de locatie etc. Op deze manier kan ik jullie een prachtige galerij
aan foto’s van de grote dag aanleveren.

De waarde
Wat houd je over na je bruiloft? Op een geweldige dag en een huwelijk na vrij
weinig, toch? Hoe zorg je er dan voor dat je die dag nog herinnert alsof het
gisteren was… Dat is precies waarom wij elkaar nodig hebben. Ik leg maar al
te graag jullie dag op een onvergetelijke manier vast zodat jullie de sfeer, de
momenten, de lach en de traan opnieuw kunnen beleven wanneer jullie de
foto’s en het album bekijken.
Naast dat jullie prachtige foto’s en een (mini) album ontvangen sta ik ook bij
de voorbereidingen altijd voor jullie klaar. Zo help ik bijvoorbeeld graag mee
met het prikken van een mooie locatie voor de loveshoot in de buurt van
het Van der Valk hotel, zodat wij samen waanzinnige foto’s kunnen schieten.
Daarnaast help ik jullie bijvoorbeeld ook graag met de dagplanning.
Wanneer de bruiloft bijna daar is zetten we samen nog even de puntjes i.

Ik kan niet wachten om jullie liefde vast te leggen.
Zijn jullie net zo enthousiast als ik?
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