Een uniek portret als cadeau is een schat van eeuwige waarde
Herinnert u zich de geluiden van uw jeugd nog? Hoe de stemmen van uw (groot-)ouders klonken? Vaak vervagen deze geluiden in onze
herinnering, net zoals de verhalen.
Een Gehoorkonde heeft al veel mensen een onuitwisbaar plezier gegeven. In deze geluidsdocumentaire praat één persoon over zijn of
haar leven op verschillende locaties, passend bij het gespreksonderwerp. Het interview is diepgravend, ontroerend en luchtig
tegelijkertijd.
Iedere Gehoorkonde levert zowel een persoonlijk als een algemeen tijdsdocument op dat doorgegeven wordt naar de volgende
generatie. De Gehoorkonde kan bij een start of einde van een levensfase, bij een belangrijke gebeurtenis, als aanvulling op uw
testament of om familie in het buitenland te verrassen. De geluidsdrager wordt vaak geïllustreerd met een uniek fotoboekje over de
hoofdpersoon.
Luister op www.lubert.nl welke bijzondere personen deze onderscheiding al hebben gekregen. Wie verdient ook een Gehoorkonde?
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Werkwijze
Lubert Priems is freelance journalist o.a. voor de Limburgse regionale omroep L1. Hij bedacht de Gehoorkonde om mensen blij te
maken en te eren. In die missie is hij al vaak geslaagd. Niet alleen het resultaat zorgt voor een bijzonder moment. Vaak zijn de opnamen
ook al een feest.
Na een oriënterend gesprek start zijn redactioneel werk. Dat houdt in:
-telefonische gesprekken ter voorbereiding van de opname
-bedenken van opbouw en vraagstelling van de reportage(s) en het gehele document
-voorstel invulling Gehoorkonde in overleg met de opdrachtgever
Iedere opname vindt plaats op een locatie zoals bij de hoofdpersoon thuis. De hoeveelheid opnamenuren en locaties is afhankelijk van
uw keuze (zie pagina 6). Lubert besteed veel aandacht om het verhaal optimaal te brengen. Dat geldt voor de voorbereiding, de
opnamen én de montage. Daarvoor maakt hij gebruik van sfeergeluiden, deels opgenomen op de locatie, en van passende muziek.
U kiest zelf de verpakking die Lubert voorbereidt (zie pagina 4).
Vaak is Lubert aanwezig bij de overhandiging van het eindresultaat. Dat is een speciaal ontroerend moment waar voor de eerste keer de
fragmenten worden beluisterd.

|3

Keuze geluidsdrager
Dat is geheel naar wens. Dat kan een cd of USB-stick zijn. Als u dat wenst ontvangt u het gehele document digitaal. Als u meer dan één
exemplaar wilt, laat het Lubert weten.

Keuze verpakking
Standaard
Kartonnen cd-hoes met opdruk van de maker, van Lubert.nl

Originele reis- & bewaardoos
Kartonnen box (zie foto) met daarin:
-persoonlijk fotoboekje over de hoofdpersoon
-wensboekje voor de hoofdpersoon waarin felicitaties en/of gedachten voor de hoofdpersoon kunnen
worden achtergelaten (inclusief fineliner pen)
-ruimte om kleine persoonlijke rekwisieten te plaatsen
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Tarief
Om iedere Gehoorkonde zo persoonlijk mogelijk te maken, is veel mogelijk. Het kan precies zoals u wilt. De keuzes zijn eigenlijk
eindeloos. Om u het gemakkelijk te maken, legt Lubert drie versies aan u voor. Na het eerste oriënterend gesprek is wat duidelijker hoe
uw wensen kunnen worden gerealiseerd. U ontvangt dan een overzichtelijke offerte van uw Gehoorkonde.

Versie 1
-10 tot 15 minuten durende gemonteerde geluidsreportage
-standaard verpakking

Versie 2
-30 minuten durende gemonteerde geluidsdocumentaire; diverse reportages met verschillende inhoudelijke onderwerpen (incl.
inleiding en afkondiging)
-Keuze uit:
(1) standaard verpakking
(2) reis- & bewaardoos (incl. persoonlijk foto- en wensboek)

Versie 3
-50 tot 55 minuten durende gemonteerde geluidsdocumentaire; diverse reportages met verschillende inhoudelijke onderwerpen (incl.
inleiding en afkondiging)
-reis & bewaardoos (incl. persoonlijk foto- en wensboek)
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"Je ouders vertellen hoe jezelf als kind was... daar
word je stil van... mooi.."
Gehoorkonde van een kersverse papa bij geboorte van eerste kind

"Nooit geweten dat pap nog altijd zo onderste boven is
van mam".
Kinderen geven ouders Gehoorkonde bij hun 50-jarig Huwelijksfeest

"Zo blijft zijn gedachtegoed in ons bedrijf"
Personeel gunt gepensioneerde oprichter een Gehoorkonde

Als u vragen heeft, neem gerust contact op met Lubert. Bezoek zijn site voor een verdere kennismaking. Hij nodigt u graag uit voor een vrijblijvend oriënterend gesprek:
"Mensen zijn waanzinnig interessant. Hun wensen waar ze voor vechten, dromen die niet uitgekomen
zijn en dat waar ze van houden. Die verhalen wil ik hen zelf laten vertellen. Ik leg graag dat knoopje
tussen de verteller en de luisteraar”
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