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Allegria (Cirque du Soleil)
Altijd heb ik je lief (Clouseau)
Ave Maria (Bach/Gounod)
Avond (Boudewijn De Groot)
Burbujas de amor (Juan Luis Guera)
Canon in D (Pachelbel)
Everlong (Foo Fighters)
From this moment (Shania Twain)
Hard to concentrate (Red Hot Chili Peppers)
Happy together (The Turtles)
Hoeveel ik van je hou (Bart Peeters)
Houden van (Miel Cools)
I follow rivers (Triggerfinger)
Ik heb je lief (Stef Bos)
Ik hou van u (Noordkaap)
I loved her first (Heartland)
I’m yours (Jason M’Raz)
Just say yes (Snow Patrol)
Love is in the air (John Paul Young)
Love you more (Racoon)
Make you feel my love (Adèle)
Never get enough (Das Pop)
Parce-que c’est toi (Axelle Red)
Perfect day (Lou Reed)
Poolijs (Bart Peeters)
Rivers flow in you (instrumental)
Storybook love (Mark Knopfler)
Stuck on you (Lionel Richie)
The rose (Betty Middler)
They stood up for love (Live)
Vivo per lei (Andrea Bocelli)
Walk on water (Milk Inc.)
Your song (Elton John)

Dit is maar een uittreksel uit de lange lijst
liedjes die we al gebracht hebben. Vraag naar
een uitgebreide lijst of geef zelf aan welke
liedjes u wilt horen!

De Wysiwyg Wedding Singers:
U kiest wat wij live voor u zingen.
Wij zorgen voor de rest!

infobrochure

Laat u overtuigen door de feedback van
anderen:
Op de Facebook pagina
http://www.facebook.com/
WysiwygWeddingSingers
kan u onze activiteiten en de commentaren
van vele bruidsparen lezen.

De Wysiwyg Wedding Singers
maken deel uit van de v.z.w.
Wysiwyg Theaterproducties.

Wysiwyg Theaterproducties v.z.w.

Bosstraat 47
B - 2500 LIER
www.wysiwygvzw.be
info- en reserveerlijn: 0472 53 51 49
E-mail: wysiwygvzw@gmail.com

Samen met u bespreken we hoe u de
muzikale omkadering van uw grote
moment wilt beleven.

Wysiwyg Wedding Singers introductiebrochure
Formules Ceremonie

Wie zijn wij?
De Wysiwyg Wedding Singers is een groep
enthousiaste

zangers

en

muzikanten

die

samenwerken bij het opluisteren van huwelijksvieringen en andere gebeurtenissen.
Door onze krachten te bundelen ontstaat er
een groep die zowel solo of meerstemmig en
hedendaagse of klassieke nummers kan
brengen. Voor elk genre hebben we wel een
zanger of zangeres. We sturen m.a.w. de
mensen waarvan wij denken dat zij de door u
gekozen liedjes het best zullen vertolken.

Dankzij deze unieke formule bieden
de Wysiwyg Wedding Singers u de
volgende voordelen en garanties :

Voor het opluisteren van uw huwelijksceremonie.

Ceremonie Mini ( € 250 WE, € 350 week )
Deze formule omvat:
• 1 zanger(es)

• 1 muzikant met instrument
• geluidsversterking
• 6 tot 8 liedjes live gezongen tijdens uw viering

Ceremonie klein ( € 350 WE, € 440 week )
Deze formule omvat:
• 2 zangers + 1 muzikant met instrument
of
• 1 zanger + 2 muzikanten + instrument

• geluidsversterking
• 6 tot 8 liedjes live gezongen tijdens uw viering
Ceremonie standaard ( € 400 WE, € 540 week )

• 100% live muziek—geen gebruik van
orkestbanden.
• Mogelijkheid tot het kiezen van alle
genres: van echt klassiek tot
hedendaagse pop.
• Brede mogelijkheid van combinaties:
solist, duo, grotere bezetting.
• Keuze van begeleidende instrumenten.

Deze formule omvat:
• 2 zangers + 2 muzikanten + instrument

• geluidsversterking
• 6 tot 8 liedjes live gezongen tijdens uw viering
Deze samenstelling levert een hele resem mogelijkheden waardoor we bijna alles coveren: solo liedjes van
zangers en zangeressen, duetten, ondersteund door
piano alleen, gitaar alleen of meestal door beide
instrumenten om alles wat “voller” te laten klinken.
Daarom is onze standaard formule een echte aanrader!

(piano en/of gitaar in de standaardformules).

• Professionele versterking en afmixing
van de zang en instrumenten zodat u
een zang en instrumenten in een
evenwichtige balans te horen krijgt.
• Back-up indien één van de zangers zou
ziek worden.

Formules Receptie
Voor het opluisteren van uw receptie.

Vanzelfsprekend kan u ook live muziek
krijgen op uw ceremonie én uw receptie.
Ook voor andere formules staan we open!
Vraag vrijblijvend meer info.

Receptie Mini ( € 350 WE, € 500 week )
Deze formule omvat:
• 1 zanger(es)

• 1 muzikant met instrument
• geluidsversterking
• 1.5 uur live muziek tijdens uw receptie

Receptie klein ( € 450 WE, € 650 week )
Deze formule omvat:
• 2 zangers + 1 muzikant met instrument
of
• 1 zanger + 2 muzikanten + instrument

• geluidsversterking
• 1.5 uur live muziek tijdens uw receptie
Receptie standaard ( € 550 WE, € 800 week )
Deze formule omvat:
• 2 zangers + 2 muzikanten + instrument

• geluidsversterking
• 1.5 uur live muziek tijdens uw receptie

Opmerkingen
Bij de standaardformules zijn de instrumenten piano en/of
gitaar. Andere instrumenten kunnen, maar mogelijk kan er
een meerprijs aangerekend worden.
Wanneer de locatie van het optreden meer dan 30 km is
gelegen van de zetel van de vereniging (Bosstraat 47 te
Lier), zal er een verplaatsingskost van 0.35 €/km aangerekend worden.
Voor afstanden groter dan 100 km (enkel) wordt een verplaatsingskost van 0.5€/km aangerekend.
De verplaatsingskost wordt berekend op basis van de kortste route volgens Google Maps.

