www.stienmichiels.be

TARIEVEN CEREMONIES PARTICULIEREN
Begeleiding rouwceremonie
•

Je ontvangt een vragenlijst om in te vullen ter voorbereiding van een gesprek.

•

Gesprek (1,5 uur): We doorlopen je antwoorden op de vragenlijst, ik luister naar wat verteld wil worden over de
persoon van wie we afscheid nemen en stel teksten voor. We bespreken het verloop van de ceremonie.

•

Ik verwerk de informatie in bindteksten en stuur op voorhand een uitgeschreven script door.

•

Ik begeleid de ceremonie

•

Dit alles uiteraard in nauwe samenwerking met het rouwcentrum of de religieuze instelling waar de ceremonie plaats
vindt

Begeleiding ceremonie huwelijk, geboorte, lentefeest, …
•

Je ontvangt een vragenlijst om in te vullen ter voorbereiding van ons eerste gesprek.

•

Eerste ontmoeting (2 uur): we doorlopen de antwoorden op de vragenlijst, ik luister en doe suggesties. We bespreken
samen hoe het ideale scenario eruitziet.

•

Ik schrijf de eerste versie van een scenario uit

•

Ik integreer (muzikale) interventies van dierbaren en derden in de ceremonie en heb contact met hen waar nodig

•

Ik schrijf de eerste versie van de bindteksten uit

•

Tweede gesprek (2 uur): we bespreken het scenorio en passen het aan waar nodig, laatste puntjes op de i

•

Ik doorloop het scenario met de dierbaren/derden die interveniëren

•

Ik begeleid de ceremonie

•

Dit alles uiteraard in nauwe samenwerking met de plek of de religieuze instelling waar de ceremonie plaats vindt

Verhaal, gedicht, lied op maat
•

Ontmoeting (1,5 uur): ik luister naar wat verteld wil worden

•

Ik schrijf een verhaal/gedicht/ lied op maat

•

Opvolging en feedback via mail

•

Optioneel: ik breng het verhaal, gedicht, lied tijdens de ceremonie

Tarief

Begeleiding
rouwceremonie

175 euro*

Begeleiding ceremonie
huwelijk, geboorte,
lentefeest, …

500 euro*

Verhaal, gedicht, lied
op maat
optioneel: uitvoering op de
ceremonie
COMBI begeleiding
ceremonie +
verhaal, gedicht, lied op
maat
COMBI begeleiding
ceremonie huwelijk,
geboorte, lentefeest,… +
verhaal, gedicht, lied op
maat

150 euro*
+ 75 euro*

250 euro*

575 euro*

Excl. BTW
Excl. vervoersonkosten indien buiten Brussels Hoofdstedelijk Gewest (0,40 euro/km)
Zijn de prijzen niet haalbaar voor jou, maar wil je graag
met me samenwerken? Neem zeker contact met me op,
alles is bespreekbaar en variabel.
Neem gerust contact met me op: stienmichiels@gmail.com
0497/02 36 40

