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Live muziek door Yentl op jullie huwelijksceremonie 

Proficiat met jullie aanstaande huwelijk! Wat fijn dat jullie aan mij denken om jullie 
prachtige moment op te luisteren met de muziek die voor jullie erg bijzonder is. 

Kiezen van de muziek 

Als jullie de boeking bevestigen hebben jullie ruim de tijd om na te denken over 
welke muziek jullie graag willen horen tijdens de ceremonie. Zijn er bepaalde 
nummers die voor jullie een speciale betekenis hebben of die jullie beiden heel 
mooi vinden? Maak gerust een lijstje van alle liedjes die in jullie opkomen. Het 
genre maakt niet uit, ik maak er graag speciaal voor jullie een intieme versie van 
met piano en zang.  
Kunnen jullie wel wat ideetjes gebruiken? Neem dan zeker eens een kijkje in de 
inspiratielijst. 

In het tarief dat werd voorgesteld in de offerte zijn er maximaal 7 liedjes 
inbegrepen. Uiteraard kunnen er meer nummers gespeeld worden, vraag gerust 
naar meer info over de tarieven hiervan.  

Tijdens een huwelijksceremonie in de kerk komt de muziek vaak voor tijdens vaste 
delen van de mis:  
• Bij de intrede 
• Na de eerste lezing 
• Tijdens het ondertekenen van het huwelijksregister 
• Tijdens de offerande 
• Tijdens de communie 
• Na de zending en zegen  

Dit is een suggestie, uiteraard kan er van deze indeling afgeweken worden indien 
gewenst. 

Wanneer de offerande en/of de communie langer duren dan één liedje kunnen 
jullie ervoor kiezen mij het nummer instrumentaal verder te laten spelen tot 
iedereen terug plaats heeft genomen. Er kan ook een extra nummer gespeeld 
worden op deze momenten. We bespreken vooraf naar welke optie jullie voorkeur 
uitgaat. 
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Bij een ceremonie die niet in de kerk plaatsvindt komt de muziek op de momenten 
die jullie verkiezen.  

Graag ontvang ik ten laatste één maand op voorhand jullie definitieve 
muziekkeuze. 

De muziek is gekozen, wat nu? 

Ten laatste 10 dagen voor jullie grote dag bezorg ik jullie opnames die gemaakt 
werden tijdens het repeteren van de nummers. Zo weten jullie alvast hoe de 
muziek ongeveer zal klinken en kunnen jullie wat dat betreft op jullie 2 oren slapen.  

Als jullie toch niet helemaal tevreden zouden zijn is er nog voldoende tijd om 
aanpassingen te doen. 

Misschien kozen jullie ervoor om een boekje te maken voor de genodigden van 
jullie ceremonie. Ik vind het altijd heel fijn als mijn naam en website erin vermeld 
worden. Dat maakt het voor geïnteresseerden makkelijk om me op het 
wereldwijde web terug te vinden. 

Praktische afspraken 

Tijdens de laatste week voor jullie huwelijksdag bel ik jullie nog eens op om 
concrete afspraken te maken. Dit gaat bijvoorbeeld over waar ik kan parkeren om 
uit te laden of vanaf wanneer er iemand aanwezig is op de locatie. 

Tijdens de ceremonie 

Genieten! Dat is het enige wat jullie moeten doen tijdens dit prachtige moment 

🥰  
Tijdens de ceremonie neem ik alle muziek live op. 

Na de ceremonie 

Daags na de ceremonie ontvangen jullie de factuur via mail, samen met een korte 
vragenlijst om te polsen naar jullie ervaringen. 

De professionele opnames van de muziek ontvangen jullie maximaal een maand 
na jullie huwelijksdag in jullie mailbox. Zo hebben jullie een beluisterbare 
herinnering voor later. De technische opnamekwaliteit is afhankelijk van de 
omstandigheden tijdens de ceremonie. Maar geen zorgen: als bepaalde nummers 
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niet ideaal opgenomen zouden zijn, maak ik daar thuis een nieuwe opname van. 
Zo kunnen jullie van elk nummer nagenieten. 

Ik kijk er alvast naar uit om jullie, indien jullie bevestigen, te verrassen met de 
Yentl-versie van jullie favoriete muziek! 

Yentl
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