
 

 
“ EEN AVOND OM  

NOOIT TE VERGETEN ”

Dat is het motto van DJ BOB.B!
 

Met ruim 13 jaar ervaring is Bob 
uitgegroeid tot een ware Allround DJ  

 
DJ BoB draait alle genres en past zich 

volledig aan jullie wensen aan.  

Bij DJ BOB.B kunnen jullie terecht 
voor de complete verzorging van alle 

geluid en Party Music op jullie bruiloft. 

Brian van “Duchateau Media”  
maakt jullie herinneringen compleet 
met een snelle Film in Cinemastijl. 

 

Jullie kiezen zelf je favoriete  
muziek en Brian doet de rest. 

 Kies voor een korte dag reportage 
een ”Party Only” of een complete 

dag met beelden van de ochtend tot 
het avond feest…

Info, Contact & Boekingen. 

duchateaumedia.nl
Info, Contact & Boekingen. 

djbobb.nl 



” Ad Utens Fotografie”

Ad  Utens  Fotograf ie  verzorgt  ju l l ie 
Huwelijks  Fotoreportage  maar  al  te  graag. 
Geheel volgens jullie wensen, met of zonder 
album.  Fotograaf  Ad  is  met  ruim  400 
bruiloften op zijn naam, alvast bekend met 
vrijwel elke trouwlocatie in Limburg… 
 
De  “Cinema  Sty le  Fi lms”  by  Br ian 
Duchateau,  zijn  na  3  jaar  al  een begrip  in 
Trouwfilms,  filmen  alleen  is  al  moeilijk, 
maar, van die ruwe beelden net de mooiste 
scenes  uitzoeken  en  perfect  aan  elkaar 
editten is een vak op zich, Brian blinkt uit 
in  beiden,  ga  voor  de  ultieme herinnering 
aan jullie mooiste dag en kies voor “Film by 
Brian” 
 
Perfect  Passende  Feest  Muziek  komt  van 
”DJ BoB Boelen” die met zijn Speciale 
”Lo ve  Let ter s ”  en  Spectacu la i re 
LichtShow  jul l ie  Feestavond  laat 
Swingen tot in de kleine uurtjes… Info, Contact & Boekingen.. 

 adutensfotografie.nl

Ad Utens is Full Time Trouwfotograaf. 
Zijn foto's vertellen het verhaal van 

jullie mooiste dag, foto's van hoe het 
was, de mensen zoals ze waren,  

de traan, de lach en het  
geluk van de dag…


