Draaiboek Bruiloft

Sander & Kimberly
20-1-2018
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Belangrijke personen
Let op! Om de privacy van onze vrienden te waarborgen heb ik de namen,
telefoonnummers en e-mailadressen verwijderd. Dit is enkel de opzet van ons
draaiboek!

Ceremoniemeester:
Naamceremoniemeester, zijn/haar telefoonnummer, zijn/haar e-mailadres
Getuigen:
Van Sander:
Naam getuige 1, zijn/haar telefoonnummer, zijn/haar e-mailadres
Naam getuige 2, zijn/haar telefoonnummer, zijn/haar e-mailadres
Van Kim:
Naam getuige 1, zijn/haar telefoonnummer, zijn/haar e-mailadres
Naam getuige 2, zijn/haar telefoonnummer, zijn/haar e-mailadres
Organisatoren vrijgezellenfeest:
Van Sander: Namen van de 2 organisatoren
Van Kim: Namen van de 2 organisatoren
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Programma
08:15
08:30
09:00
09:30
10:15
11:00
12:45
13:15
14:00
14:45
15:00
15:15
17:00
17:30
19:30
20:00
20:30
23:11
00:30
1:00

Foto's maken bij Sander
Trouwauto wordt gebracht
Sander Vertrekken naar ouderlijk huis Kim
Kim ophalen
Vertrekken naar fotolocatie
Foto's maken
Opfrissen en hapje eten
Vertrekken naar trouwlocatie
Ceremonie
Toosten met iedereen ( daggasten + kijkers )
Foto’s maken met de daggasten
Borrelen
Opfrissen voor het diner
Diner
Daggasten vullen en gastenboek in
Inloop avond gasten
Openingsdans
Het carnavalslied wordt gedraaid ( onze bruiloft viel op de
dag van het begin van de carnaval in Brabant)
Boeket gooien
Friet of broodje Unox
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Uitleg programma
08:15

Foto's maken bij Sander

Om 8:00 uur zullen de fotograaf en videograaf arriveren om foto’s te maken. Om 8:30
uur trouwauto gebracht worden. Moeder van Sander en bonusmoeder zullen beide
aanwezig zijn om Sander aan te kleden.
09:00

Sander Vertrekken naar Ossendrecht

Om 9:00 uur vertrekt Sander met de trouwauto naar Ossendrecht ( adres vermelden ).
De fotograaf en videograaf rijden achterop. Vragen of de chauffeur van de trouwauto
ook mee mag rijden met de foto- en videograaf.
09:30

Kim ophalen

Om 9:30 uur zal Sander arriveren bij Kim. Kim moet dan klaarstaan om de deur open
te doen.
10:15

Vertrekken naar Fotolocatie

Na iets te hebben gedronken vertrekt het bruidspaar samen met het bruidsmeisje
naar de fotolocatie voor de fotoshoot. Een vriendin van Kim gaat mee ter
ondersteuning.
11:00

Foto's maken

Om 11:00 uur zal het bruidspaar arriveren in op de fotolocatie. Hier zullen foto’s
gemaakt worden met de koeien, trekker, vrachtwagen en aan het water.
( Het bruidsmeisje zal om 11:00 uur naar de fotolocatie worden gebracht. Dit zal
gevraagd worden aan haar vader. Er zullen dan wat foto’s gemaakt worden met het
bruidsmeisje. Na deze foto’s mag het bruidsmeisje weer mee met haar vader zodat zij
bij de trouwlocatie kunnen verzamelen )
12:45

Opfrissen en hapje eten

Na de fotoshoot is er tijd om even op te frissen en wat te eten.
13:15

Vertrekken naar de trouwlocatie

Het bruidspaar vertrekt met de trouwauto naar de trouwlocatie.
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( Ondertussen bij de trouwlocatie: Om 13:00 uur arriveren de daggasten. Het
bruidsmeisje mag iedereen een corsage geven. ) De ceremoniemeester van de
trouwlocatie neemt ondertussen van iedereen het eten op.
14:00

Ceremonie

Start Ceremonie! Sander zal eerst aankomen met de trouwauto. Kim zal naar de
ceremonieplek gebracht worden door haar vader.
14:45

Toosten met iedereen

Er zal getoost worden met de daggasten + kijkers. Na de toost zullen de kijkers
verzocht worden om te vertrekken zodat er foto’s gemaakt kunnen worden met de
daggasten.
15:00

Foto’s maken met de daggasten

Er zullen foto’s gemaakt worden met de daggasten. De combinaties zullen
opgeroepen worden door de ceremoniemeester. Zie combinaties op pagina:
15:15

Borrelen

Borrelen in het café gedeelte van de trouwlocatie.
17:00

Opfrissen voor het diner

Iedereen kan zich even opfrissen voor het diner. Het bruidspaar zal even quality time
nemen.
17:30

Diner

Iedereen mag plaatsnemen aan tafel. De houten naambordjes zijn op de borden
gelegd zodat iedereen kan zien waar zij/hij zit. Zie tafelschikking.
- Openingswoord door Kim namens het bruidspaar
- De ijstaart zal bij het dessert worden aangesneden door het bruidspaar.
19:30

Daggasten vullen het gastenboek in

Na het diner zal het bruidspaar zich even afzonderen tot aan de openingsdans.
Ondertussen vullen de gasten het gastenboek in. De avondfotograaf zal de polaroid
foto’s maken van de daggasten.
20:00

Inloop avond gasten

De avondgasten arriveren vanaf 20:00 uur bij de trouwlocatie. De polaroidfoto’s
zullen gemaakt worden door een getuige en de ceremoniemeester.
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20:30+/-

Openingsdans

Het bruidspaar zal zich tijdens de openingsdans voor het eerst laten zien aan de
avondgasten en zullen meteen openen met de openingsdans.
( Ceremoniemeester: halverwege de avond de bedankjes wegzetten op de tafel in de
gang )

23:11

Ei Lekkere Dweil oeist

Het bruidspaar is 11 jaar samen en zijn getrouwd op de dag van het neuzenbal. Om
23:11 uur zal dus Ei Lekkere Dweil oeist gespeeld worden door de dj.

00:30

Boeket gooien

Kim zal haar boeket gooien. Alle dames mogen verzamelen. De dj kondigt dit aan.
1:00

Friet of broodje Unox

Voordat het einde van de feestavond nadert zal er nog een laatste snack worden
rondgebracht.
1:30

Einde feestavond
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Programma ceremonie
Volgorde liedjes
Aankomst Sander:
1. de Dijk- Als ze er niet is
Aankomst Kim:
2. Maan- Jij bent de liefde
Liedje Samen:
3. Cascada- Everytime we touch ( yanou’s candlelight mix )
Tijdens het tekenen:
4. Lifehouse- you and me
5. The script- Never seen anything ‘quite like you’
Afsluiting ceremonie:
6. Starkoo- Ik wil je
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Combinaties foto's daggasten
Bruidspaar + daggasten
Gezin en Familie:
Gezin moeder van Sander
Gezin vader van Sander:
Gezin Kim:
Bruidspaar, met alle vaders en moeders
Bruidspaar, met alle broers en zussen
Bruidspaar, met alle opa’s en oma’s ( dus ook de stief- opa’s en oma’s )
Bruidspaar, Opa en oma
Bruidspaar, Oma
Bruidspaar, Opa
(Na deze sessie mag de familie mee naar binnen genomen worden m.u.v. het broertje
van Kim)
Vrienden:
Bruidspaar + alle vrienden incl. aanhang
Bruidspaar, met de getuigen
Bruidspaar, met beste vriendin Kim
Bruidspaar, met ceremoniemeester
Sander
Sander,
Sander,
Sander,
Sander,

met
met
met
alle

goede vrienden
getuigen
goede vrienden
mannelijke vrienden

Kim
Bruid, alle vrouwelijke vrienden
Kim, Goede vriendinnen
Kim, met beste vriendin
Kim, met getuigen
Afsluiting fotosessie met;
Bruidspaar + alle mannelijke vrienden ( glas whisky en sigaar bij een vuurkorf)
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Planning Avondfotograaf ( 19:00 - 00:00 )
19:30
20:00
20:30
20:35

Polaroid foto's maken daggasten's voor het gastenboek
In de zaal foto's maken
+/Openingsdans filmen
Foto's maken in de zaal*

* Bij eventuele stukjes graag filmen!
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Leverancierenlijst
In onderstaande lijst tref je uitsluitend de bedrijven aan. In mijn originele draaiboek
heb ik de adressen en telefoonnummers ook toegevoegd; wel zo handig als er iets
fout gaat en er contact gezocht moet worden!
Trouwauto: American Dream
Haar & Make up Kim: NICE HAIR, hair & beauty by Bernice
Bruidsboeket: De Bloemenstal Halsteren
Muziek: DJ society Muziek
Huwelijksnacht: Grand Hotel en Résidence De Draak, Bergen op Zoom
Trouwkaarten: Drukkerij ID4U, Tholen
Trouwringen: Juwelier Ooms Halsteren
Avond fotografie: Een kennis van ons
Trouw- & Feestlocaties: Natuurlijk! Kloof, Bergen op zoom
Trouwambtenaar: Trouwambtenaar – Via de gemeente
Trouwpak: Roka, Tilburg
Trouwfotograaf: Totem Fotografie, Etten Leur
Trouwjurk: Wouw Bruidsmode, Wouw
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Gastenlijst toegevoegd in de bijlage
De gastenlijst heb ik natuurlijk niet hieraan toegevoegd i.v.m. de privacy van onze
gasten.

Tafelschikking

9. Naam

10. Naam

11. Naam

12.
Naam

13.
Naam

8. Naam

14. Naam
15. Naam

7. Naam

16. Naam

Tafelschikking

6. Naam

17. Naam

5. Naam

18. Naam

4. Naam

19. Naam

3. Naam

20. Naam
21. Naam

2. Sander
22. Naam
23. Naam
1. Kim
24. Naam
42. Naam

25. Naam

41. Naam

26. Naam

40. Naam

27. Naam

39. Naam

28. Naam

38. Naam

29. Naam

37. Naam

30. Naam

36. Naam

35. Naam

34. Naam

33.
Naam

32.
Naam

31. Naam
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