
 
 
#FreestyleFreesia 
reeks video tutorials van Flower Factor  
 
We zoeken hippe bloemisten die samen met Flower Factor de Freesia in een ander 
daglicht willen zetten. Leuk als jij daar een van bent!  
 
We willen met de videoreeks #FreestyleFreesia weg van het traditionele gebruik van 
Freesia’s en richting een frisse, vernieuwende stijl. In de video’s willen we een 
verscheidenheid aan bloemisten laten zien die hun ideeën delen voor origineel bloemwerk 
en bijzondere boeketten met de Freesia in de hoofdrol. We nodigen een ieder uit om te 
‘freestylen’ met Freesia’s en bij voorkeur eenvoudig, commercieel werk te laten zien.  
 
Zie hier voorbeelden van eerdere #FreestyleFreesia video’s: 
https://www.flowerfactor.nl/inspiratie/freestylefreesia/bloemwerk-met-freesias/  
 
 
Opnames 
De videoreeks #FreestyleFreesia zien wij als ‘inspiratie-vlog’ en daarom vragen we je om zelf 
de opnames te verzorgen. De camera van een Iphone of andere smartphone is doorgaans al 
van voldoende kwaliteit.  
 
De video’s zijn zonder gesproken woord, dus het geluid is bij de opnames niet van belang. 
Goed licht en een rustig gefilmd beeld des te meer! Om de video’s in dezelfde stijl te 
houden, zouden we het leuk vinden als de video’s steeds op een vergelijkbare manier 
beginnen: met het aangereikt krijgen van een grote bos Freesia’s. Maar voel je vrij om hier je 
eigen draai aan te geven!  
 
Overige aandachtspunten: 

- Zorg dat Freesia de belangrijkste/meest prominente bloem in je ontwerp is 
- Zorg voor wat close ups van de gebruikte bloemen en materialen 
- En zorg er tot slot voor dat je eindresultaat goed in beeld komt, zodat men je design 

kan bewonderen!  
 

Montage 
Als je de beelden die je hebt opgenomen via WeTransfer stuurt naar 
redactie@flowerfactor.nl dan zorgen wij voor een leuke montage van jouw vlog. 
De opnames worden vlot gemonteerd en zullen worden voorzien van de nodige teksten (o.a. 
jouw naam).  
 
Publicatie 
De #FreestyleFreesia video’s worden gepubliceerd op de websites van Flower Factor, op ons 
YouTube kanaal en op onze verschillende Facebookpagina’s. Uiteraard noemen en taggen 
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we je. Extra leuk natuurlijk als je je video dan zelf ook weer deelt met jouw achterban. Op 
onze Facebookpagina’s hebben we in totaal ruim 46.000 volgers, dus het is een mooi 
platform om je op te profileren! 
 
Meedoen? 
Laat ons weten of je zin hebt in de uitdaging! En mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om 
deze te stellen via redactie@flowerfactor.nl   
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