Nieuwsbrief
Beste modellen, fotografen, stylisten en visagisten,
Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van Undercover Fotografie.

Vuurwerk-shoots
Net als vorig jaar bied ik ook dit jaar weer de mogelijkheid om op de foto te
gaan met vuurwerk (op de achtergrond).
Dit levert een bijzonder mooi en speelt effect op! Zeker in combinatie met een
urban-achtige omgeving en rook- en lichteffecten zijn dit soort foto’s een
schitterende uitbreiding voor je portfolio. Binnen en buiten mogelijk!

Hiervoor heb ik beschikking over professioneel
vuurwerk dat elektronisch afgestoken wordt
i.c.m. de benodigde kennis en ervaring. Doordat
dit op veilige afstand achter de set staat, vormt
het geen enkel risico voor het model.
Goed geregeld dus.
Deze shoots zijn mogelijk t/m maart 2014.
Interesse? Meld je aan via de website

Een jaarlijks terugkerend dilemma: welke foto’s plaats ik in mijn portfolio en welke niet?
Smaken verschillen natuurlijk, maar toch blijft het lastig…
Daarom is het nu mogelijk om een aantal mooie en/of bijzondere foto’s te bekijken en je stem
uit te brengen op jouw favoriet. De foto’s met de meeste stemmen verdienen natuurlijk een
plaatsje in mijn portfolio!
Het stemmen is heel simpel: ga naar de showcase, klik de foto’s aan en geef je beoordeling.

Update Plantenkas-shoot
In februari organiseer ik een unieke fotoshootdag voor modellen met als
locatie een plantenkas. Gezien de hoge temperatuur in de kassen is het
mogelijk om hartje winter te shooten in zomerse outfits.
Weer eens wat anders, dan al die sombere winter-fotoshoots!

Let op: er is grote belangstelling en er zijn nog maar 3 plekken
vrij; wacht dus niet te lang met je aanmelding!
Meld je aan via de website

Win-actie
In verband met deze feestelijke maand kiezen we geen 1 maar 2 winnaars uit alle inzendingen!

De

win-actie loopt nog 8 dagen deze maand!

(t/m 31-12)

Laat ook je creativiteit de vrije loop & win
een gratis fotoshoot t.w.v. € 150,00 (klik hier)
Meld je aan via de 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).
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.

