Een aantal jaar geleden verzorgden wij, Margot Cuppen en Anita Leenders, de trouwceremonie van een heel
leuk stel. De zon scheen, we stonden op een prachtlocatie en alsof we al jaren samenwerkten vloeiden onze
woorden en muziek ineen. Dat smaakte naar meer! Dus zochten we die samenwerking vaker op! Het was
heerlijk als een bruidspaar één van ons vond, de ander mee te kunnen vragen voor het complete plaatje.
En hoe fijn het de eerste keer ook was, het lukt ons elke keer om te verrassen met een heel persoonlijke,
sfeervolle ceremonie en onszelf te verder verbeteren. Na een aantal prachtige ceremonies hebben we nu
besloten om de handen officieel in een te slaan, zodat elk bruidspaar ons samen kan boeken!

Wij bezorgen jullie dolgraag een onvergetelijke ceremonie! De
belangrijkste ingrediënten daarvoor zijn:
-

-

-

Onze jarenlange ervaring in dit vak waardoor we de fijne
kneepjes kennen.
Een perfect op elkaar ingespeeld duo.
Teksten én muziek qua sfeer en timing op elkaar afgestemd.
Samenwerking met steengoede muzikanten .

Een ceremonie van circa 1 uur.
Vijf liedjes, live gezongen door Anita Leenders met begeleiding door een professionele gitarist.
Een sprankelend verhaal over júllie! Persoonlijk, altijd met veel humor, maar alle emoties mogen de
vrije loop: lachen, verbazing, verwondering, ontroering... alles om jullie verhaal alle kleur te geven
die het verdient.
Een kleurrijk, persoonlijk verhaal. Door jullie goed te spreken en persoonlijke info (en smeuïge
details;-) op te vragen bij jullie lieve vrienden en familie, wordt de ceremonie onvergetelijk,
persoonlijk en intiem.

Ga je met ons in zee, dan weet je ook zeker dat:
-

Iedereen (de Babs, sprekers, muzikanten) gebruik kan maken van professionele
geluidsapparatuur inclusief geluidstechnicus; dus geen zorgen over het geluid.
Je een perfecte digitale geluidsopname van de gehele ceremonie ontvangt die je kunt
gebruiken om onder de digitale fotorapportage of video van de ceremonie kunt plaatsen.
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