HET MUITHUIS
TROUWRINGEN AANVLIEGEN

Allereerst gefeliciteerd met jullie verloving. We zijn samen met onze vogels graag onderdeel van jullie
grote dag. Behoorlijk spannend zo’n bruiloft, dus we nemen alvast graag wat spanning weg door de
hele gang van zaken m.b.t. het aanvliegen van de trouwringen uit te leggen.
Het aanvliegen van de trouwringen gebeurt met een van onze kerkuiltjes of Europese oehoes. Onze
uilen hebben jarenlange ervaring en zijn erg betrouwbaar. Tijdens de dienst vliegt de uil van achter
uit de ceremonieruimte naar het bruidspaar toe, om jullie daar de ringen te overhandigen. Deze
ringen zitten in een zakje dat door ons vastgeknoopt is aan de riempjes van uil. Naar wens kan de
valkenier met de vogel bij de ingang of uitgang de gasten opwachten, of juist een onopvallende
positie innemen zodat het aanvliegen een totale verrassing voor de gasten is.

VERLOOP CEREMONIE
De valkenier staat tijdens de ceremonie onopvallend achterin de ceremonieruimte te wachten op het
bruidspaar. Vlak voor het moment dat de uil de ringen moet aanvliegen zet hij de uil op een
balustrade of een ander voorwerp. Hij zet de uil zo neer dat hij recht door het midden van het pad
naar het bruidspaar toe kan vliegen. Onder de stoel van het bruidspaar is voorafgaand aan de
ceremonie al een leren valkerijhandschoen neergelegd. De bruid of de bruidegom pakt deze
handschoen, trekt deze aan de linkerhand aan, blijft met de rug naar het publiek staan en strekt de
linkerarm uit. De vogel zal nu naar de handschoen toe vliegen.
De valkenier is tijdens de vlucht van de uil al onopvallend richting het bruidspaar gelopen. Nadat het
zakje of lint met de ringen door het bruidspaar los is gemaakt, zal de valkenier de vogel weer
overnemen. Voor het aanvliegen kan een eigen zakje voor de ringen worden gebruikt. Dit zakje mag
niet te zwaar zijn en moet met een touwtje aan de poot van de vogel vast te knopen zijn. Graag
ontvangen wij het telefoonnummer van de ceremoniemeester zodat de valkenier daar verdere
details mee kan afspreken. Indien niet voor een eigen zakje wordt gezorgd zullen wij voor een sierlijk
lint of zakje zorgen.
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EXTRA MOGELIJKHEDEN
Roofvogelshow:

Het is mogelijk om voor of na de ceremonie een roofvogelshow te
verzorgen. We hebben dan verschillende roofvogels en uilen bij ons die de
gasten vermaken terwijl jullie als bruidspaar bijvoorbeeld foto’s gaan maken.
Voor de roofvogelshow komen o.a. mee; een kerkuil, een Afrikaanse oehoe,
een Europese oehoe, een buizerd, een valk, een arend en een gier.
Duur: 1.5 uur

Fotoshoot:

Het is ook mogelijk om met onze indrukwekkende roofvogels en uilen samen
op de foto te gaan. Het is mogelijk om een of meerdere vogels te gebruiken
voor de bruidsreportage. Het aantal en de soorten vogels die we meenemen
naar de fotoshoot gaat in overleg. Wij leveren voor de fotoshoot alleen de te
fotograferen vogels.

PRIJZEN

Aanvliegen ringen

1 dagdeel

€375,00 ex btw, ex reiskosten

1 dagdeel*

€625,00 ex btw, ex reiskosten

1 dagdeel*

€525,00 ex btw, ex reiskosten

Tijd in overleg

Aanvliegen ringen
+ Roofvogelshow
Tijd in overleg

Aanvliegen ringen
+ Fotoshoot
Tijd in overleg

*Prijzen gelden voor activiteiten 1 dagdeel; als zowel bijvoorbeeld zowel het aanvliegen van de ringen als het
uitvoeren van de roofvogelshow in de middag vallen. Vraag bij activiteiten in verschillende dagdelen naar de
prijzen.

OVER ONS
Het Muithuis is de evenemententak van Dutch Hunting Falcons; sinds 1993 een volwaardig
valkeniersbedrijf dat zich o.a. specialiseert in het verzorgen van roofvogeldemonstraties en
workshops op maat. Onze valkeniers en vogels zijn professionals die hun sporen in de wereld van de
beroepsvalkerij reeds verdient hebben.
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