WIE ZIJN WIJ?
Hadders Media heeft jarenlange ervaring in het maken
van trouwvideo- en fotoreportages. Wij werken niet alleen door heel Nederland maar ook in het buitenland.
Onze cameramannen en fotografen zijn professionals
met jarenlange ervaring die elke trouwdag tot in de
kleinste details weten vast te leggen, zonder daarbij
nadrukkelijk aanwezig te zijn.
Wij zetten ons altijd meer dan 100% in en leveren hoge
kwaliteit voor een eerlijke prijs.

TROUWEN IN HET BUITENLAND

4K ULTRA-HD TROUWVIDEO

Op afstand is het lastig inschatten of je een “klik”
hebt met een lokale video- en/of fotograaf, of ze hun
afspraken nakomen en of ze de gewenste kwaliteit
kunnen leveren. Meestal zie je elkaar pas voor het
eerst op de trouwdag zelf. Als de “klik” er dan niet
is, kan dat op de trouwdag of daarna tot nare en ongewenste situaties leiden.

Als een van de eerste trouwvideografen bieden wij
professionele 4K beeldkwaliteit voor jullie trouwdag.
4K is de nieuwste video standaard en de opvolger van
DVD en FullHD. 4K video bevat 20x meer pixels dan
DVD en 4x zoveel dan Full HD en kan 64x zoveel kleuren weergeven. Het resultaat: Adembenemende en super scherpe beelden met levensechte kleuren en een
tot nu toe ongekende rijkdom aan details.

Door jullie eigen video- en fotograaf mee te nemen.
zijn jullie er zeker van dat de “klik” er wel is en dat
alles wordt uitgevoerd conform jullie wensen en de
gemaakte afspraken. Dus geen nare verrassingen
tijdens de trouwdag of nadien. Wij hebben diverse
reportages in het buitenland gemaakt waaronder
België, Italië, Mauritius, Zuid-Afrika.
Vraag gerust een vrijblijvend gesprek aan om na te
gaan welke mogelijkheden wij jullie kunnen bieden
om jullie destination wedding op video en foto vast
te leggen.

Om volop van 4K te kunnen genieten is een 4K-UHD
TV of monitor nodig. Onze trouwvideo’s zijn helemaal
klaar voor de nieuwe generatie 4K-UHD TV’s zodat jullie jarenlang in superieure kwaliteit van jullie trouwfilm kunnen blijven genieten.

4K UltraHD: Nog nooit was trouwvideo zo mooi!
Volg ons op social media:

Telefoon: 06 46 098 591
info@hm-trouwfilm.nl

www.hm-trouwfilm.nl
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TROUWREPORTAGES

TROUWVIDEO: EEN “MUST HAVE”

BIJ ONS IS VEEL MOGELIJK, ZOALS:

Géén ander medium is in staat om de sfeer, emotie,
gevoel en beleving van jullie trouwdag zo goed
weer te geven als video. Het is de combinatie van
bewegend beeld én geluid die een trouwvideo zo
bijzonder maakt en een “must have” is voor ieder
bruidspaar. Met een professioneel opgenomen en
gemonteerde trouwvideo hebben jullie ongetwijfeld
de mooiste herinnering aan jullie trouwdag.

- Opname en montage in 4K Ultra High Definition
- Meerdere camera’s of cameramannen (Multi Cam)
- Inzetten van 4K actioncam’s (GoPro’s e.d.)
- Videogastenboek
- Same Day Edit
- 4K Drone
- 360 graden video
- Standaard of uitgebreide montage.
- Zelf je trouwfilm monteren.

WAAROM EEN PROFESSIONAL?
Jullie trouwdag bestaat uit een aaneenschakeling
van momenten, waarbij de filmer slechts 1 kans
krijgt om zowel beeld als geluid goed vast te leggen. Mist hij zijn shot dan kan de teleurstelling jaren lang een domper op de feestvreugde geven.
Onze cameramannen weten door hun jarenlange ervaring elk moment perfect vast te leggen. Zij kunnen
snel anticiperen bij onverwachte momenten. Dat
geeft jullie de rust en de zekerheid dat jullie niets
hoeven te missen van jullie trouwdag.
Omdat wij filmen met de nieuwste generatie professionele 4K videocamera’s zijn jullie verzekerd van
de beste beeld- en geluidskwaliteit, ook bij slechte
licht- en geluidsomstandigheden.
Wij hebben een digitaal archief waarin jullie trouwvideo en foto’s worden bewaard, zodat jullie altijd
kunnen nabestellen wanneer dat nodig is.

NIEUW: “HAPPY PICTURES”

TROUWFOTO’S
Ook voor trouwfoto’s zijn jullie bij ons op het juiste
adres. Dat kan afzonderlijk maar ook in combinatie met
video.
Onze stijl: Spontaan, ongedwongen, relaxed. Lekker
jezelf zijn en foto’s maken zonder echt te poseren. We
vinden het belangrijk dat jullie er plezier in hebben en
ervan genieten.
Jullie krijgen een onbeperkt aantal foto’s zonder logo
of beeldmerk. Indien gewenst zijn de originele RAW bestanden zonder meerprijs leverbaar. Er is keuze uit vele
soorten albums van eenvoudig tot zeer exclusief. Onze
albums hebben een zéér goede prijs-kwaliteit verhouding.

WAAR VOOR JE GELD
Onze trouwreportages zijn niet alleen uitermate compleet, maar bieden bovenal héél véél waar voor het
geld. Wij hebben niet voor niets zoveel tevreden bruidsparen.
Voor een belangrijke gebeurtenis als jullie trouwdag
zijn professionals hun geld méér dan waard.

Verrassend, entertainend en super origineel!
‘s Avonds jullie gasten op een leuke en interactieve manier entertainen kan met “Happy Pictures”. In
onze mobiele studio worden jullie gasten voor een
“Green Screen” geplaatst en zo op ludieke wijze gefotografeerd. Binnen enkele seconden is er een leuke en hylarische foto beschikbaar met daarop jullie
bedanktekst, die jullie gasten als aandenken mee
kunnen nemen. Natuurlijk krijgen jullie de fotobestanden als aandenken. In combinatie met de video
en foto reportage extra voordelig en super leuk!

IN EEN KEER ALLES GEREGELD
Zo kunnen jullie snel en gemakkelijk je videograaf,
fotograaf en “Happy Pictures” bij ons boeken. Daarmee krijgen jullie een perfect op elkaar ingespeeld
team voor je trouwdag dat elkaar niet in de weg
loopt en elkaar aanvult wanneer dat nodig is.

