onze vertellingen

memorabel
gepersonaliseerd
een verrassing
bevlogen verteld
humor + emotie
live muziek

“

”

Olijk en enthousiast duo...
Vanaf het eerste contact een warm gevoel.
Ze weten van aanpakken en hebben oog voor detail.
Een zalig, onbezorgde ceremonie die bij velen blijft nazinderen.

samen stilstaan
Op een kruispunt in het leven sta je met vrienden en familie
graag even stil. Je spreekt belangrijke woorden uit en maakt
plaats voor emotie met live uitgevoerde muziek. Zo veranker
je de belangrijke gebeurtenissen in een gedeelde beleving
en maak je je klaar voor een nieuw levenshoofdstuk.
Onze vertellingen dragen bij aan de versteviging van het
sociaal weefsel van gemeenschappen. Aan de bestaande
formules voegen we de nodige warmte en humor toe,
waardoor jij jouw bijzonder moment op een persoonlijke
manier kan beleven.

“

100% maatwerk

”

Het mooiste compliment is dat er mensen dachten dat jullie persoonlijke vrienden van ons waren.

De opdracht was een uitdaging, want wat zeg
je over een meisje van 10? Ze vond het zelf
“de mooiste dag van haar leven”, dus missie
geslaagd. Dankjulliewel maal duizend!

100 gelegenheden
- Jullie kiezen om er samen voor te gaan
- Je wil een bijzondere leeftijd vieren
- Jullie weten dat er iemand voorgoed weggaat
- Je gaat op pensioen
- Je bedrijf snijdt een nieuw hoofdstuk aan
- ... of wat staat er te gebeuren?

gedeelde
beleving

Toon, hij die veel leest, praat en nadenkt; de verhalenmaker en de verteller
Annelore (Loot), zij die veel zingt, praat en schrijft; de muzikale soundtrack en de lijm

+ twee ontmoetingsmomenten: kennismakingsgesprek en diepte-interview (in Lubbeek)
+ vragenlijst in te vullen door 15 goede vrienden/familieleden van de feestvierder(s)
+ tekstbijstand voor de mensen die ook iets voordragen in de vertelling
+ wij zorgen voor de invulling van het moment; jij voor de locatie, inkleding, uitnodigingen
en eventueel geluidsinstallatie, catering, …
+ voorbereiding en opvoering van een vertelling van ca. 45 minuten, inclusief een viertal
live gezongen liedjes met gitaarbegeleiding

concreet

surprise!
Wist je dat je zulke vertelling
ook als verrassing cadeau kan doen
aan iemand die je graag ziet?

prijsindicatie

zo gaat dat
aanvraag per e-mail
kennismakingsgesprek
bevestiging van beide partijen
overeenkomst
diepte-interview
vragenlijsten
schrijven schrijven...
repeteren repeteren...
opvoering

De basisprijs voor een vertelling van
Toon & Loot bedraagt € 1.950.
Voor een vertelling bij een afscheid
rekenen we € 2.450 voor een tweede
diepte-interview en een uitgewerkte
tekst die kan gebruikt worden in de
afscheidsceremonie of begrafenis.
In deze prijs zitten zowel de voorbereidingen als de performance op de dag
zelf inbegrepen. Vervoerskosten vanuit
Lubbeek verrekenen we aan € 0,35
per kilometer. Prijzen gelden exclusief
6% BTW.
Voor ceremonies in het buitenland en
andere bijzonderheden maken we een
offerte op maat.

Stuur ons een mailtje met een antwoord op volgende vragen, samen met
enkele tijdvoorstellen voor een kennismakingsgesprek.
- Hoe hebben jullie ons gevonden?
- Wat spreekt jullie aan in ons aanbod?
- Waarom vinden jullie een ceremonie zo belangrijk?
- Wat vinden jullie cruciaal aan een goede ceremoniespreker?
- Waar zou de ceremonie plaatsvinden en wanneer? En waarom daar en dan?

ja, ik wil!

“

”

We wisten niet aan wat we ons konden verwachten, gezien
Toon en Annelore de ceremonie als een verrassing voor ons
wilden brengen. Dat was natuurlijk prima voor ons, omdat we
zo ook geen stress zouden kunnen hebben als er iets niet
‘volgens plan’ zou verlopen. Alles verliep perfect. Meer nog,
de ceremonie was prachtig! Annelore heeft aan de hand van
onze muziekkeuze zelfs een persoonlijk nummer geschreven voor ons, wat ons erg heeft ontroerd. Daarnaast sloeg
Toon de nagel op de kop bij het vertellen van ons levensverhaal, hoe we elkaar hebben leren kennen en hij heeft
zelfs beter dan wijzelf dat kunnen, onszelf omschreven. Het
is vaak gemakkelijk om te weten dat je iemand graag ziet,
maar het waarom daarvan verklaren ligt niet altijd zo klaar
voor de hand. Dat hebben Toon en Annelore voor ons duidelijk gemaakt aan de hand van antwoorden die ze van onze
familie en vrienden hebben verzameld en een diepte-interview met ons. Het totale plaatje klopte, de puzzelstukjes
lagen allemaal samen, en vormden een zeer mooi plaatje.
We hebben er erg van genoten en denken er met een grote
glimlach aan terug! Een echte aanrader!

contacteer ons

Annelore en Toon
www.toonenloot.be
info@toonenloot.be
+32 472 46 46 77

Foto credits
www.hannelorehaemers.com
www.inneimpens.be
www.myrafotografie.be
www.peterdeschryver.be
Song credits
Maaike Ouboter

tot gauw!

