
Wat is jullie verhaal?

Jolanda Bazen:  06-53888242

Jorgen Versteeg:  06-14662155

www.luizterverhaal.nl

info@luizterverhaal.nl
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Wij vertellen jullie liefdesverhaal
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Voor wie zoekt naar de mooiste manier om 
“Dankjewel” of “Ik hou van jou” te zeggen: 

Luizterverhaal is het antwoord.
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Verras jullie gasten 
met een Luizterverhaal

Jullie unieke liefdesverhaal

Een Luizterverhaal waarin herinneringen van hoe 

jullie zijn opgegroeid, bijzondere vriendschappen, 

jullie eerste ontmoeting, de eerste date, gezamenlijke 

avonturen, het aanzoek, alles tot aan de dag van 

de bruiloft, wordt verweven tot een prachtig 

uniek geheel wat je nog jaren kunt bewaren en 

terugluisteren wanneer jullie maar willen.

Bedank jullie gasten op een bijzondere manier

Laat niet alleen je aanstaande, maar ook je familie 

en vrienden op de bruiloft voelen wat ze voor je 

betekenen. We nemen jullie en jullie gasten mee 

terug in de tijd op een persoonlijke, betoverende 

reis door jullie eigen unieke liefdesverhaal. 

“Niet alleen wij, maar ook de gasten hebben 

ontzettend genoten met een lach en een traan. 

De afwisseling tussen het verhaal en de perfect 

gekozen muziek maakte het een prachtige 

ceremonie. Een absolute aanrader voor 

iedereen die geen standaard ceremonie wenst!”

Laat jullie unieke lovestory op een betoverende manier vertellen. 

De mooiste anekdotes, gecombineerd met liedfragmenten uit bekende popsongs.

‘Keep smiling, keep 
shining. Knowing 
you can always 
count on me’

“De avond begon 
romantisch in 
hun favoriete 
restaurant…”

“Toen werd ze op haar 
schouder getikt, ze keek 
om en zag hem op zijn 
knie zitten. Plotseling 

klopte alles…”

Een Luizterverhaal past perfect tijdens de trouwceremonie, 
de receptie, het diner of als openingsact van het trouwfeest. 


