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N I E U W S B R I E F

DJ op je bruiloft brengt elk kwartaal een nieuwsbrief uit boordevol tips & trucs, trouwevenementen en leuke 
wetenswaardigheden op trouwgebied!

* * *

Trouwbeurs Wezep gaat Trouwen!
De nieuwe editie van Wezep gaat Trouwen vindt 

plaats op maandagavond 10 maart 2014! Op deze 
beurs bieden wij jullie de mogelijkheid om alles tot in 

de puntjes te regelen voor dé grote dag! Van 
trouwauto's, trouwjurken en pakken tot muziek, 

fotografie en sieraden; vele standhouders zullen zich 
van hun beste kant laten zien. Entree is gratis, er zijn 
diverse demonstraties en er is een grote verloting met 

leuke prijzen!

Houd de website www.wezepgaattrouwen.nl in de gaten voor meer informatie en ontwikkelingen. Volg ons ook op Twitter 
(@wezeptrouwen) en Facebook! Save the date en graag tot ziens op 10 maart 2014!

* * *
 

Onze DJ booths 
Wij beschikken over verschillende DJ booths. Jullie kunnen in overleg een geschikte DJ booth kiezen die past bij jullie feest 

en locatie! Hieronder een sfeerimpressie. Meer informatie is te vinden op onze website.

V.l.n.r.: White Wood Wash (steigerhout), White Ovaal & LED (watertank)

* * *
 

Tips voor aanstaande bruidsparen!
Naast muziek zijn er een aantal extra sfeermakers belangrijk voor jullie huwelijksfeest. Denk bijvoorbeeld aan de aankleding 

van de entree, de keuze van de zaal en het plannen van eventuele stukjes/speeches. We hebben enkele tips op een rijtje 
gezet, deze delen we graag met jullie op tips.djopjebruiloft.nl. 

* * *

http://www.bpmdriveinshow.nl/wp/dj-booths-2/
http://tips.djopjebruiloft.nl/
http://www.djopjebruiloft.nl/
https://www.facebook.com/pages/Trouwbeurs-Wezep-gaat-Trouwen/414178488633788?fref=ts
https://twitter.com/wezeptrouwen
http://www.wezepgaattrouwen.nl/


* * *
Referentie Het Parochiehuis, Zwolle 

We delen graag de referentie van één van onze vaste klanten met jullie.

Theo van der Stouwe van Het Parochiehuis in Zwolle:
“ Wij zijn erg tevreden over de dienstverlening van BPM, omdat wij er altijd zeker 

van zijn dat we professionele DJ's geboekt krijgen. Wij ervaren een prettige 
samenwerking met een professioneel bedrijf dat afspraken na komt 

en zeer flexibel is!”

* * *
Bruidsbeurs 'Ja, ik wil!'

Op maandagavond 24 maart 2014 organiseert trouwlocatie Charme Hotel Oranjeoord in Hoog Soeren in 
samenwerking met 'Stralend Middelpunt' de bruidsbeurs 'Ja, ik wil!'. DJ op je bruiloft is aanwezig op deze beurs, 

evenals diverse andere standhouders. Hebben jullie trouwplannen en zijn jullie nog op zoek naar muzikale invulling 
voor jullie feest? Tijdens deze avond worden jullie volledig op de hoogte gebracht van onze mogelijkheden. 

Jullie zijn van harte welkom tussen 18.30u en 22.00u bij Charme Hotel Oranjeoord 
(Hoog Soeren 134, 7346 AH, Hoog Soeren). Kijk voor meer informatie op www.bruidsbeursjaikwil.nl!

* * *
Een veelgestelde vraag...

In elke nieuwsbrief zullen we een veelgestelde vraag uitlichten. De volledige FAQ vind je ook terug op onze website.

Kunnen wij zelf het volume van de muziek bepalen?
Natuurlijk hebben jullie invloed op het volume. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat het volume in de loop 
van de avond wel een stukje overtuiging moet hebben om mensen in beweging te krijgen. In de meeste gevallen 

draait onze DJ achtergrondmuziek tot de opening(sdans). Hierna zal het volume wat hoger gezet worden. Ook zijn er 
verschillende feestlocaties die eigen regels hanteren over het geluidsniveau, wij moeten ons hier aan conformeren.

* * *
 

Open je dansvloer!
Na de felicitaties en eventuele stukjes moet de dansvloer worden geopend! Een moment waar het ene bruidspaar lang naar 

uitkijkt, maar waar het andere bruidspaar vreselijk tegenop ziet, want: HOE doe je dat? Er zijn een aantal opties om de 
avond te openen, waarbij wij zorgen voor de juiste muziek en de juiste verlichting. Enkele opties op een rijtje: schuifelen, 
stijldansen, Funny Wedding Dance of natuurlijk 'Lang zullen ze leven'! In een vrijblijvend adviesgesprek informeren en 

adviseren we jullie graag over een passende opening voor jullie feest.

* * *
De volgende nieuwsbrief zal in mei verschijnen.

Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar info@djopjebruiloft.nl.
 

mailto:info@djopjebruiloft.nl
http://www.bpmdriveinshow.nl/wp/vrijblijvend-adviesgesprek-plannen/
http://www.bpmdriveinshow.nl/wp/faq/
http://www.bruidsbeursjaikwil.nl/
http://www.hetparochiehuis.nl/

