Nieuwsbrief
Even in het kort:
Ik (Frank, 30 jaar, modelfotograaf) organiseer evenementen voor zowel beginnende als ervaren
modellen. Hierbij een update over de verschillende projecten waar ik momenteel mee bezig ben.

Plantenkas-shoot Update
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!

In verband met de grote belangstelling is er besloten een extra
shootdag in te plannen. Hierdoor komen er 5 extra plekken vrij; je
kunt je dus weer aanmelden als model, maar wacht niet te lang!
Meld je aan via de website

Parkeergarage-shoot 2014
de

In oktober organiseer ik alweer de 4 editie van de drukbezochte fotoshoot-dagen in een
parkeergarage. Deze urban-achtige omgeving is erg veelzijdig en biedt volop
mogelijkheden om je portfolio met schitterende foto’s uit te breiden!
Een leuke toevoeging: net als bij de vorige edities zal het weer mogelijk zijn te poseren bij
een aantal gave auto’s. Je kunt je vanaf 16 augustus aanmelden als model!
Modellen worden geaccepteerd op volgorde van aanmelding. Dus, wie het eerst komt….
Meld je aan via de website

Win-actie

Meld je aan via de website

De

win-actie loopt nog 16 dagen deze maand!

(t/m 31 aug)

Laat ook je creativiteit de vrije loop & win
een gratis fotoshoot t.w.v. € 150,00 (klik hier)
Bekijk de actie op de website

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.

