Aan het bruidspaar-to-be,
Wat leuk dat jullie overwegen jullie huwelijksceremonie te houden in de sfeervolle
Dorpskerk van Eelde. In deze brief krijgen jullie informatie over het tarief, het aantal
plaatsen en de mogelijkheden van opname en streaming.
Huurbedrag
Als jullie je huwelijksceremonie organiseren in de Dorpskerk krijgen jullie het volgende:
•
•

•

•

Uitgebreide voorbespreking
Je ontvangt een rondleiding in het gebouw en we bespreken jullie wensen en onze
mogelijkheden bij een lekkere kop kof f ie.
Versiertijd
Op een geschikt moment in de dagen voor de ceremonie krijgen jullie en je
helpers ruimte om de zaal te versieren. De tijd hiervoor is een uur: dat is meestal
genoeg.
Huwelijksceremonie
Jullie krijgen een mooie, verwarmde kerkzaal om in te trouwen. We gaan uit van
een ceremonie van 1 uur.
Gebruik piano
We hebben een goed gestemde Yamaha-piano waarvan jullie gebruik mogen
maken.

De prijs hiervoor is € 335,-.
Zijn er andere wensen die meer tijd vragen? Bijvoorbeeld muzikanten die hun apparatuur
moeten opstellen en soundchecken? Voor ieder uur extra rekenen we € 75,-.
Aantal gasten
In de prachtige lichte ruimte van de kerk kun je met 180 personen terecht. Maar ook
bij kleine gezelschappen zorgen we voor een sf eervolle opstelling.
Dit aantal is zonder gebruikmaking van de koorruimte van de kerk, daar kunnen nog
eens 50 personen zitten. Je hebt vanaf die plek wel ander zicht op de ceremonie. We
laten jullie dit zien bij de rondleiding
Opname en streaming
De ceremonie opnemen en/of streamen voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn? Dat
kan met ons hoogwaardige camerasysteem. Voor € 60,- krijgen jullie een USB-stick
met een HD-registratie, inclusief livestream via een eenvoudig te vinden streamingdienst.
Willen jullie nog meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!
Marjan en Peter Dijk,
beheerders Dorpskerk Eelde
050 309 23 08
koster@dorpskerkeelde.nl

