Fotosessies in groepsverband

De leukste teambuilding

Een dag samen met collega’s, vrienden
of familie het middelpunt van een
fotosessie zijn. Word in korte tijd een
volleerd fotomodel. Fotografie Jaap de
Boer uit De Westereen biedt de leukste
teambuilding en het verrassendste uitje
aan. Succes en plezier gegarandeerd.
De groepsactiviteit van Fotografie Jaap
de Boer is uniek. In een sessie van een paar
uur tot een volledig dagprogramma wordt
er gewerkt van een concept tot aan een
volwaardig eindproduct. Een fotoshoot
is veel meer dan het maken van die ene,
perfecte foto. Het is samenwerken aan een
mooi geheel waarbij uiteindelijk de eigen
vervaardigde topfoto’s mee kunnen naar
kantoor. Het werken aan een gezamenlijk
doel is tijdens deze nieuwe vorm van teambuilding een inspirerende en tegelijkertijd
hilarische gebeurtenis. Welke pose gaat de
directeur aannemen? Wie gaat zorgen voor
de zwoelste blikken? Wie kan zich het beste
presenteren? En welke groepsfoto geeft het
krachtigste beeld van uw bedrijf?

Wie kan zich het beste presenteren?

De dag begint met het bedenken van een
concept in een van de sfeervolle en gezellig
ingerichte werkruimten en studio’s in De
Westereen. Het uiteindelijke doel van de foto
wordt gezamenlijk bepaald. Het lichtplan,
de plaats, omgeving, ongedwongen sfeer
en de styling zijn van belang. Is het idee
na onderlinge afstemming akkoord, dan
wordt begonnen met de voorbereiding
van de fotoshoot. Om het echte fotomodelgevoel te krijgen, moet u zich op uw gemak
voelen. Als aan deze voorwaarde is voldaan,
komt de volgende stap. Een visagist en een
kleur- en kledingstylist zorgen voor de perfecte aankleding. Als het gewenste plaatje
compleet is, en iedereen er uitziet als echte
fotomodellen, kunnen de sessies beginnen.
Het team gaat werken aan de uiteindelijke
fotoshoot.
Een dag fotograferen is niet alleen geschikt

Een visagist en een kleur- en kledingstylist

voor teambuilding, bedrijfsuitjes, maar ook
voor bijvoorbeeld buurtverenigingen, vrijgezellenfeesten en familiereünies. Medewerkers
kunnen zo de mooiste bedrijfspresentaties

zorgen voor de perfecte aankleding.

produceren, vrienden maken tijdens een
vrijgezellenfeest een te gekke foto die ze het
toekomstige bruidspaar vervolgens kunnen
aanbieden en familieleden werken met z’n
allen aan een passend cadeau. Uiteraard
zijn er nog veel meer ideeën uitvoerbaar.
Dit is in overleg met ons bespreekbaar.
Als u iets wilt organiseren, zorgt Fotografie
Jaap de Boer voor een creatieve invulling.
Er zijn diverse cateringarrangementen
mogelijk. Van high tea tot barbecue en
alles daar tussenin. Rondom het pand van
Fotografie Jaap de Boer ligt een bijzondere
tuin die bij de juiste weersomstandigheden
kan dienen als buitenstudio. Iedereen zal
versteld staan van de bijzondere manier van
werken van de fotografen, het enthousiasme
tijdens de uitvoering en uiteraard de gezelligheid.
Wilt u meer informatie of uw ideeën bespreken, neem dan contact met Fotografie Jaap
de Boer. Samen met u zorgen wij voor een
geslaagde dag.

Diverse cateringarrangementen mogelijk.

Fotografie Jaap de Boer
Foarstrjitte 69
9271 KG De Westereen
0511 - 447 300
info@fotojaapdeboer.nl

