Nieuwsbrief
Even in het kort:

Ik (Frank, 29 jaar, modelfotograaf) organiseer evenementen voor zowel beginnende als ervaren
modellen. Hierbij een update over de verschillende projecten waar ik momenteel mee bezig ben.

Sunshine-shoot 2013
Zoals altijd organiseer ik het op 2 dagen (zodat je zelf kunt kiezen welke dag het beste uitkomt). Wacht
dus niet te lang met aanmelden als het je leuk lijkt om in een prachtige natuurlijke
omgeving gefotografeerd te worden! Vol = vol!
Voor meer informatie of om je aan te melden, zie mijn website

Parkeergarage-shoot 2013
De voorbereidingen voor de Garage-shoot zijn in volle gang! Naast dat het natuurlijk
weer gezellig wordt, is het een uitstekende manier om snel je portfolio uit te breiden
met mooie en originele foto’s. Deelnemen als model is alleen mogelijk vanaf 18 jaar (M/V).
Voor meer informatie of om je aan te melden, zie mijn website

Strand-shoot
Dit schitterende weer nodigt natuurlijk uit tot buitenshoots. En wat is er leuker dan een
fotoshoot op de mooiste stranden van Nederland?
Binnenkort organiseer ik een fotoshootdag, maar: voor die tijd plan ik alvast wat losse fotoshoots in. Het betreft
dus 1-op-1 shoots, je krijgt dus alle aandacht en begeleiding die je maar wensen kunt.

Een heerlijke dag in de zon en je portfolio uitbreiden? Neem gerust contact op!

Beoefen je een bijzondere sport of hobby? Zet jezelf in de spotlights!
Sporters opgelet! Als het je leuk lijkt om tijdens het sporten eens vastgelegd te worden is dit
bericht voor jou! Ik zoek (voor dit sportieve project) nu nog 3 jonge mensen (M/V, 18+) die willen
meewerken aan een bijzondere fotoserie van sportende mensen.
Nieuwsgierig geworden/meer weten? Stuur een e-mail naar: info@UndercoverFotografie.nl

Boerderij - shoot
In het kort: een leuke fotoshoot achterin augustus (exacte datum volgt z.s.m.), met een mooie
boerderij als decor. De visagie zit inbegrepen en wordt volledig verzorgd. Er is nog plek voor 6
modellen! Je kunt je nog aanmelden maar wacht dus niet te lang! Deelname als model is mogelijk voor
alle leeftijden.

Voor meer informatie of om je aan te melden, zie mijn website

Groeten, Frank
www.UndercoverFotografie.nl
info@UndercoverFotografie.nl

Voor alle evenementen geldt: er zijn een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor modellen (vol=vol).
Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van de ontvangstdatum.
Je ontvangt deze nieuwsbrief automatisch omdat je in de mailinglist staat. Om je af te melden voor de nieuwsbrief
klik je op deze link en volg de aanwijzingen op de site: http://www.undercoverfotografie.nl/nieuwsbrief.php
* Acties zijn niet geldig i.c.m. andere aanbieding(en). Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

