lights on
you
Ben jij op zoek naar een uniek portret van jezelf, je partner
of je kinderen? Van een feestelijke gelegenheid zoals een
bruiloft of jubileum, of zomaar een mooi moment?

1. Hoe werkt Lights On You?
2. Waaruit bestaat een Lights On You fotoserie?
3. Ervaringen met Lights On You.
4. Wat kost Lights On You?

Mark van Luyk Photography legt in een
bijzondere fotoserie jouw speciale
momenten en relaties vast. Zoals ze zijn
en zoals jij bent. Alle aandacht gaat uit
naar jou als persoon – alleen of samen
met partner, kinderen.
Een persoonlijk portret met en voor jou:
Lights On You!
info@markvanluyk.nl
www.markvanluyk.nl
Twitter: @markvanluyk
Tel: 06 -136 108 15

. mark
van luyk
photography

Hoe werkt
LIGHTS ON YOU ?
Je wordt actief betrokken bij de
ontwikkeling van jouw persoonlijke
fotoserie. Samen met het team van
Mark van Luyk Photography wordt
er gekeken naar wat jou en/of je
relatie zo bijzonder maakt.
Deze intense samenwerking en een
‘out-of-the-box’ gedachtegang
zorgen voor een optimaal, prachtig
en zeer bijzonder resultaat.

De samenwerking bestaat uit:
Introductie en ‘brainstorming’ samen kom je tot de beste ideeën...
Voorbereiding
locatie bepaling, kleding advies,
accessoires etc.
One-day shoot op locatie
want we gaan zeker niet in een
studio werken!

Waaruit
bestaat een
LIGHTS ON YOU
fotoserie ?
1 Een serie van gemiddeld 6 tot 8

beelden

2 Beelden in professionele

kwaliteit, digitaal aangeleverd als
.TIFF en .JPG (geschikt voor zowel
hoge resolutie print en drukwerk
als lage resolutie online
afbeeldingen)

3 Volledige gebruikerslicentie
voor eigen gebruik (geen
verkoop). Eigendomsrecht

Cold Feet 2010

Jannemiek & Vincent

‘Het team van Mark van Luyk Photography
maakte een excellente pre-wedding shoot
van ons.
Ze combineerden hun creativiteit en
professionaliteit in optima forma:
mengden hun eigen artistieke ideeen en
beelden met die van ons, waren grandioos
betrokken, gingen door totdat de perfecte
plaat geschoten was. Maar vooral is het
enorm plezierig om met hun te werken. Ze
zijn ook bedreven in het stylen van de
modellen. Nooit gedacht dat wij dit
konden!

nutty in knickers 2010
Mirjam & Harrie

‘Nutty in Knickers is een geweldige reeks met
een goed concept dat helemaal bij ons past.

velvet seduction 2009
Mark en Judith

Zelfportret.
Onderdeel van eigen post-weddingshoot.

Compleet ‘out of the box’ waar wij alleen niet
op waren gekomen.

Filmtheater Tuschinski, te Amsterdam.

Dankzij de input en het enthousiasme van
het team van Mark van Luyk Photography
hangt hier nu een briljante foto aan de muur.’

Het resultaat is adembenemend en intiem.’
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Wat kost
LIGHTS ON YOU ?
Prijzen zijn afhankelijk van lokatie, wat
je wilt etc. Maar inclusief voor de
gehele serie - brainstormsessie,
voorbereidingen, shoot zelf,
post-productie en bestanden.
Neem contact op voor een
prijsopgave.
In elk geval wordt per serie

10%

geschonken aan de
non-profit BrandOutLoud.

contact
info@markvanluyk.nl
www.markvanluyk.nl
Twitter: @markvanluyk
Tel: 06 -136 108 15

BrandOutLoud helpt locale
hulporganisaties op eigen benen te
staan door middel van branding en
communicatie. Mark van Luyk
Photography is een trotse partner.
Ga voor meer informatie naar
www.brandoutloud.org

