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01—
WAAROM WERKEN
MET HOFNAR
•

We know how. Met meer dan 2000 huwelijksfeesten op de teller in binnen- en buitenland bezitten
wij de meeste kennis over hoe je jou huwelijksfeest kan afsluiten met een spetterend dansfeest.
Inschatten welke dj past bij jullie is onze core business.

•

Hofnar werkt enkel samen met professionele dj’s en bands die door jaren lange ervaring de
nodige maturiteit hebben opgebouwd om jullie publiek aan te voelen en te bespelen. Op onze
website www.hofnar.be kan je de meeste van onze dj’s hun profiel al eens bekijken.

•

Door duidelijk te omschrijven welke muzikale voorkeuren jullie hebben wordt de meest geschikte
dj aan jullie voorgesteld. Enkel op die manier ben je zeker van een goed dansfeest.

•

Heldere communicatie en afspraken tussen alle betrokken partijen dankzij ons online platform.

•

DJ Back-Up service

•

Ervaring met de meeste feestlocaties, cateringbedrijven en tentenbouwers van Vlaanderen. Deze
kennis zorgt ervoor dat wij voor iedere locatie kunnen inschatten wat de mogelijkheden zijn op
vlak van geluidsinstallatie en verlichting. Wanneer u met een externe cateraar werkt, kunnen wij
hen bijstaan om alle stroomvoorzieningen te voorzien.

•

Geen zorgen over techniek dankzij ons eigen klank en licht service.

•

Klein budget of groot budget: voor ieder budget kunnen wij een passend voorstel uitwerken.

•

Op zoek naar extra’s zoals een bandje tijdens uw ceremonie of receptie, of een leuke saxofonist
die komt verrassen op het dansfeest. Wij bieden veel meer dan dj’s alleen.
Laat je inspireren op onze website www.hofnar.be

02—
HOE GAAN
WE TE WERK
•

U krijgt van ons een link doorgestuurd naar uw persoonlijk dossier op ons online platform.
Daar kunnen jullie naast de praktische details en wensen invullen.

•

Start vandaag zeker al met het aanmaken van jullie eigen playlist in Spotify. Deze lijst met
jullie favoriete songs wordt voor ons een zeer belangrijke informatiebron om de best mogelijke
match met een dj te garanderen.

•

Met die gegevens gaan wij aan de slag om een eerste selectie te maken en een basis offerte
te maken. Een DJ of artiest zal worden voorgesteld afhankelijk van jullie voorkeuren.

•

Zodra we jullie vertrouwen krijgen wordt een afspraak ingepland bij ons op kantoor of videocall
om jullie keuze van dj eens rustig te bespreken. Tijdens deze afspraak worden ook alle mogelijkheden voor het inhuren van geluid, licht en videomateriaal besproken.

•

Een definitieve offerte wordt opgemaakt en naar u verstuurd.

•

Zodra wij de bevestiging hebben ontvangen gaan wij aan de slag om alles in te plannen zodat
je op je grote dag geen enkele zorg meer hebt wat DJ en techniek betreft.

03—
AUDIO / LIGHT / VIDEO
Het juiste geluid en licht maakt een groot verschil. Het creëren van de juiste sfeer kan jullie
locatie upgraden zodat een feeërieke sfeer ontstaat. Dit kan door de juiste spots te kiezen zoals
uplighters, bewegend licht op de dansvloer, lichtsnoeren voor zowel binnen als buiten.
De micro moet feilloos werken op het moment van zo’n belangrijke speech en duidelijk verstaanbaar zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door geluidssystemen van de beste kwaliteit en hun
opstelling.
Ook voor videobeelden en foto’s hebben we het juiste materiaal om ervoor te zorgen dat uw
gasten deze animaties duidelijk kunnen zien.
Op sommige locaties zal alles voorzien zijn van geluid en danslicht. Andere locaties beschikken
hier niet over. Door de jarenlange ervaring in tal van feestlocaties en tenten voor privé, kunnen we
al in de kennismakingsfase duidelijke richtprijzen bezorgen.

04—
PRIJZEN
We werken met professionele all round dj’s en naargelang hun niveau mag je ondertsaande
richtprijzen verwachten. Wat zit er in het pakket?
DJ:

•
•
•

DJ (vanaf 21u)

vanaf 650€

DJ (vroeger dan 21u)*

+ 100€

Transportkost artiest

+ 50€

Voor deze prijs mag u het volgende verwachten:

•
•
•
•
•
•

DJ set vanaf 21u00 tot einde feest (ongeacht het einduur)
Inclusief voorbereiden gesprek via videocall of bij ons op kantoor
Inclusief 1 à 2 uur voorbereiding van uw muzikale wensen door HOFNAR samen met jullie dj.
Opvolging van uw feest door een contactpersoon bij HOFNAR
Inclusief achtergrond playlist tijdens diner of receptie geselecteerd door HOFNAR
Exclusief huur van klank en licht materiaal

Een standaard basispakket voor kleinere feestjes omvat een geluidsinstallatie, basisverliching, dj
meubel, draadloze micro, dj materiaal, transport techniek, montage & demontage
Voor dit basispakket vragen wij +- 500€ naargelang de afstand van de locatie.
Wanneer de locatie op alles is voorzien hoeven jullie hier geen rekening mee te houden en betaalt
u enkel de fee voor de DJ.

05—
LIVE MUZIEK
Op jullie huwelijksdag zijn er tal van mogelijkheden om de sfeer een extra boost te geven
met een aanvulling van live muziek en/of extra details die het geheel live muziek.
De belangrijkste momenten waar wij jullie kunnen helpen bij het vinden van de perfecte
muzikanten/bands zijn jullie ceremonie, receptie en/of dansfeest.
Een pianist met of zonder zangers, een jazz band, coverband of waarom geen heus gospelkoor of een coverband die de pannen van het dak komt spelen.
Kijk zeker eens naar ons aanbod op onze website om inspiratie op te doen.

06—
EXTRA MOGELIJKHEDEN
Wens je extra toevoegingen zoals een photobooth, lichtgevende letters, rookmachine,
een suprise act, goochelaar, fotograaf of videograaf om jullie moment in beeld te nemen.
Dan kunnen deze opties met ons besproken worden. Ons netwerk is ruim waardoor we
ongetwijfeld de juiste professional kunnen aanbevelen.
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