“Unieke locatie voor jouw shoot!”
Fotoshoot in de Oude Kerk Dongen
Ben je op zoek naar een originele locatie voor jouw fotoshoot? Dan ben je bij de
Oude Kerk in Dongen aan het juiste adres. De kerk met zijn oude open ruïne is
een mooie, rustieke en bijzondere ruimte en heeft een karakteristieke uitstraling.
De hoge, open gewelven in de ruïne zorgen voor veel daglicht en de gekleurde
glazen ramen in de kerk brengen een speels, gefilterd en sfeervol licht.
Deze fotolocatie is ideaal voor elk seizoen, gebeurtenis of activiteit. Zowel
binnen als direct buiten de Oude Kerk zijn unieke foto’s te maken. Ervaar de
sfeer van 700 jaar geleden en leg deze vast in een prachtige reportage!

Waarom een fotoshoot in de Oude Kerk?
De Oude Kerk is van zichzelf al fotogeniek. De lichtinval is altijd perfect, of je nu binnen of
buiten in het park of in de ruïne een fotoshoot maakt. De karakteristieke elementen van het
monument zorgen voor bijzondere plaatjes, ongeacht wie of wat er gefotografeerd wordt.
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Karakteristiek gebouw uit 1330
Uniek in de omgeving
Te huren per uur of dagdeel, dus geen verplichtingen voor een hele dag (kan natuurlijk
wel)
Zowel binnen als buiten
De ruimte is exclusief voor jou tijdens de shoot, er loopt niemand in de weg
Fotoshoots kunnen op elke gewenste dag en tijdstip plaatsvinden, dit natuurlijk in overleg.

“Is de door mij gewenste datum nog beschikbaar?”
“Wat zijn de mogelijkheden in licht, stroom, aankleding?”
“Wat zijn de tarieven?”
Zomaar wat vragen die bij jullie op kunnen komen. Voor antwoorden op deze en andere vragen,
neem je contact op met Stichting de Oude Kerk.
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