FINK
Achter de schermen, run ik, Wannes Van den Bosch, dit bedrijf
sinds 2010. Aanvankelijk draaide ik als DJ, soms tot 3 keer per week.
Verhuur van materiaal kwam zelden voor.
Tegenwoordig is het omgedraaid. Heel wat bekende DJ’s laten hun
sets leveren via Fink Events. Heel wat bedrijven schakelen ons in
voor audiovisuele ondersteuning tijdens hun events. En zelden ben ik
nog DJ.

Met een team van specialisten (alleen lukt al een tijdje niet meer) in
de regio Noord-Antwerpen, focussen we vandaag op:
• Geluidsets op maat, kleine PA-opdrachten
• Optimale verlichting, zowel binnen- als buitenprojecten, theater, …
• Livestreaming en opname van het event
• DJ-materiaal & J-sets voor professionals en/of grotere events
• Beeldprojecties
Heb je als particulier een vraag over geluid/licht, dan probeer ik je
even goed verder te helpen. Via de Facebook-pagina werkt dat het
best. Vaste klanten helpen we met veel plezier telefonisch verder.

Live streaming - recording
Geluids- & lichtmateriaal
Bij jouw event hoort goede klank en sfeervol licht, toch?
Je kan dit (bij)bestellen op maat van de zaal, het aantal
genodigden, of eigen wensen.

FINK bezit meer dan voldoende geluid en lichtmateriaal
voor feesten tot zo’n 2000 personen indoor.
FINK kan elk event, optreden, debat, … voorzien van PA, licht
en/of recording, … . Al vele grote bedrijven, alsook bekende
personen maakten gebruik van onze apparatuur.

Bij livestreaming of recording situeren we ons in het midden.
We zijn geen beginners, noch een tv-studio. We gaan aan de
slag met een degelijke mediumsetup en houden het
betaalbaar.
Wat je mag verwachten is HD-beeld, minimaal 2 camera’s
(focus vs breder perspectief) en goed verstaanbaar geluid.
Voor een klein event zoals een huwelijksceremonie, uitvaart of
debat volstaat dit perfect.
• 300 euro exl. BTW voor een event van max. 2u
• + 1 euro/km-vergoeding
Extra opties:
• Combi livestreaming en opname met montage : 400 euro exl.
btw.
• 4G-router als er geen internet is : 30 euro inc. btw.
• +50 euro exl. btw per extra aangevat uur

Presentaties, liveshows, ceremonies

Groter materiaal nodig?

Quasi wekelijks verzorgen we ceremonies op huwelijken,
panelgesprekken en andere meetings. Tijdens de COVID19-crisis
konden we ook doorwerken doordat we onder meer leverancier
zijn voor DELA, de grootste begrafenisonderneming van het land.
Het feit dat we dit al enkele jaren doen bewijst onze
betrouwbaarheid en expertise.

Fink Events levert ook:
• Verlichte statafels met barkrukken
• Verlichte lounge-sets (in samenwerking met…)
• Decoratief licht rondom de zaal
• Buitenverlichting
• Kleine 4x4m plooi-tenten (grotere in
samenwerking met vaste partners)
• … Kijk op “verhuur” op onze website:
www.finkevents.be voor de mogelijkheden.

Denk dan aan micro’s, schermen, speakers, opname-apparatuur
en vele meer.
Organiseer je met je firma, familie, verloofde, … een bijeenkomst
waarbij je technische assistentie nodig hebt? Schakel ons dan in!

Bedrijven & organisaties die vertrouwden op FINK
• BMW Belgium
• Claudia Sträter (kleding)
• Music Hall (events)
• Stad Antwerpen
• Sportpaleis Group
• BASF
• KDG Hogeschool
• Zoo Antwerpen
• CenterParcs
• GDF Suez
• Universiteit Antwerpen
• Hunkemoller Belgium
• DELA
• …
Maar ook 100 den feestvierders, jarigen, verloofden, …

Het materiaal van Fink werd al ingezet voor:
ARTIESTEN
• DJ Makasi (regelmatige samenwerking)
• DJ Mystique (Privé-feest Brussel 2019)
• DJ Dimitri Vegas (privé-event, Evannaboot)
• Nicolaz (meermaals)
• Sylvie De Bie (Lancering album, Theadrome Wilrijk 2018)
• Garry Hagger (huwelijksfeest Kasteel Brasschaat 2020)
• Fixkes (optreden SIDT Ekeren, 2021)
• Erko Jun (MMA Fighting, Antwerpen, 2015)
• …
GASTSPREKERS
• Alexander De Croo (technologiebeurs Hoboken)
• Bart De Wever (verkiezingscampagne Theadrome Wilrijk)
• Bart Somers (gastcollege KDG Campus Zuid Antwerpen)
• Inge Vervotte (event Emmaus Hoge Rielen, Kasterlee)
• Pascale Naessens (Voorstelling boek, Novotel 2014, Antwerpen)
• …

