


Studio Wiel is een fotobooth 
ingebouwd in een caravan. We wilden 
wat verdergaan dan de ondertussen 
klassieke fotopaal. De caravan is 
volledig ingericht en aangekleed 
zodat zowel de mensen die op de 
foto gaan als de mensen die wachten, 
een leuke tijd hebben.

De bediening ervan gaat via een 
touchscreen en is supertoegankelijk 
voor iedereen. 

Je kunt Studio Wiel ook volledig 
aanpassen naar jullie wens. 

STUDIO
 WIE?



Het beginscherm kan een foto van 
jullie zijn, onderaan de foto(strip) kan 
er een logo staan of een persoonlijk 
tekstje en je kunt de gasten zelfs 
videoboodschappen laten inspreken. 

In de caravan ligt ook steeds een 
leeg fotoalbum waarin de foto’s 
meteen kunnen geplakt worden. Het 
is als het ware een gastenboek dat 
je kan meenemen aan het einde van  
uw evenement. 

Laat de foto’s meteen dienen als 
bedankkaartje of gewoon als een 
leuk aandenken voor de gasten.  

VERSCHILLENDE
OPTIES 



Jullie zien er altijd goed uit!

We brengen genoeg snorren en brillen mee!

Fotostrip kan volledig naar jullie wens ontworpen worden.

Grote kans op hilarische foto’s!

De printjes, die zijn gedurende 4 of 6 uur inbegrepen.

PERSONALISEER 
  STUDIO WIEL



In het pittoreske Knesselaere legt Julien 
De Reu de laatste hand aan de Casbah. 
Een kleine caravan, net groot genoeg 
voor vier personen die de wereld willen 
ontdekken. In zijn eerste levensjaren 
ziet de caravan, tot zijn groot jolijt, zowat 
elk polderdorp dat ons Belgenland rijk 
is en wat later laat hij ook de grens 
met Frankrijk achter zich. Vrienden van 
Bordeaux tot Ieper, een lief in Bellem en 
een minnares langs de N44. 

Een gelukkige jeugd, quoi!
Helaas is geen caravan het eeuwige 
leven gegund en zowat dertig jaar later 
vond hij een laatste rustplek onder een 
oude boom in Rollegem (echt waar). 
Vraag ons niet hoe we daar terecht 
zijn gekomen, maar we waren op slag 
verliefd. Er werd over en weer gebeld 
en duchtig onderhandeld. Zo beweerde 
de vorige ei-genaar dat The Clash er ooit 
mee op tour was gegaan en dat John 
Lennon er in 1978 nog zeven dagen 
in sliep. Wat er ook waar van mag zijn, 
de volgende dag stond hij bij ons op de 
oprit.

WE SCHRIJVEN
    1974



Basispakket          €650 voor 4 uur* 
Ontwerp fotostrip - Ontwerp begin 
scherm - digitaal afleveren van 
foto’sfotoboek + props

Luxepakket          €850 voor 6 uur* 

ONZE
 TARIEVEN

Ontwerp fotostrip - Ontwerp begin 
scherm - digitaal afleveren van foto’s - 
fotoboek + props

Meegeleverd met elk pakket 
Enthousiaste assistente die het voor 
jou avond gemakkelijker maakt!

*per uur extra €125 en
de prijzen zijn excl. 21% BTW
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