Fotokunst met jou in de hoofdrol
Fotograaf Marc Marselje en beeldbewerker Joël Vegt bundelden eind 2014 hun krachten om
samen het vernieuwende fotobedrijf Lumistroke op te richten. Zij maken nu unieke
fotoportretten met een flinke portie verbeelding en magie. Bij Lumistroke komen dromen uit en,
nog belangrijker: de fotokunst is toegankelijk voor iedereen.
Wat is Lumistroke?
Lumistroke is opgericht door Marc en Joël, twee jonge ondernemende kunstenaars uit Utrecht. “Met
dit concept vol creativiteit, originaliteit, kunst en fotografie bieden wij iets nieuws aan binnen de
portretfotografie. We hebben onze krachten als fotograaf en beeldbewerker gebundeld in één artistiek
team en zijn zo in staat om kunstzinnige portretfoto’s te verzorgen”, aldus het team. Waar het voor
hen uiteindelijk om draait? Joël: “Het vereeuwigen van mooie liefdevolle relaties tussen mensen, op
een manier die bij hen past.”

Hoe kwam het idee tot stand?
Joël photoshopt al meer dan veertien jaar en het is zijn grote uitlaatklep. Joël: “Ik vind het geweldig om
de ideeën en werelden die ik in mijn hoofd heb werkelijkheid te laten worden. Ik leef voor creativiteit.”
Een paar jaar geleden kwam hij fotograaf Marc tegen en ze besloten samen te gaan werken.
Tegenwoordig zijn Marc en Joël goede vrienden en wonen ze beide in Eiland8, een
kunstenaarsbroedplaats in Kanaleneiland, Utrecht. Dit resulteerde eind 2014 in de oprichting van
Lumistroke. Marc: “We zagen een gat in de markt van de portretfotografie. Vaak zijn dat foto’s van
stijfjes lachende mensen in een oninspirerende omgeving. Tot nu toe zijn we nog niemand
tegengekomen die iets aanbiedt dat lijkt op onze foto’s. Lumistroke biedt een alternatief voor de saaie,
oninspirerende studiofoto’s, voor mensen die houden van artistieke portretten met een beetje fantasie,
speelsheid en vooral creativiteit.”
Hoe werkt het?
Op de website www.lumistroke.nl zijn alle designs van Lumistroke te vinden. “Klanten kunnen kiezen
voor een kantenklaar design, maar als ze zelf een idee hebben over hoe ze het allerliefst afgebeeld
zouden worden, dan kunnen ze contact opnemen met ons en dan bespreken we de mogelijkheden. In
onze studio maakt Marc vervolgens de foto’s tegen een witte achtergrond.” De beste foto’s worden
door Joël bewerkt. Het uiteindelijke ontwerp krijgen klanten gratis toegestuurd en dit ontwerp kan voor
redelijke prijzen ook afgedrukt worden.
Toekomstplannen
Het aantal bestaande designs gaat flink uitgebreid worden. Joël: “Er mogen nog wat meer abstracte
en ‘volwassen’ designs komen, tot nu toe zij het vooral leuke en grappige fantasiebeelden gericht op
kinderen of stelletjes.” Hiervoor is Lumistroke op zoek naar bestaand werk van kunstenaars. Marc: “Er
is al zoveel mooi werk gemaakt door getalenteerde kunstenaars, dat misschien ergens op een
portfolio of harde schijf staat. Dit willen wij beschikbaar maken voor een groter publiek. Kunstenaars
die nog iets hebben liggen of willen maken voor ons, kunnen dus contact met ons opnemen!”

EINDE PERSBERICHT
Noot voor redactie:
Voor vragen of meer informatie over Lumistroke kunt u contact opnemen met Kris Wijnands,
via kris@lumistroke.nl of 06 393 12 606. Daarnaast vinden wij het ook erg leuk om dit persbericht toe
te lichten in een persoonlijk gesprek of interview.
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