
 

Moodboard 
 
Een Moodboard helpt aanstaande bruidsparen om een impressie te geven van wat je mooi 
vindt, wat voor thema je voor ogen hebt en in welke style je graag wil dat je ceremonie, 
tafeldekking en feest is.  
 
Een Moodboard is eigenlijk een visualisatie van een gedachte of gevoel.  
 
Een Wedding-Moodboard is te vergelijken met een Collage op Posterformaat. 
De collage geeft heel goed een bepaald sfeerbeeld en laat zien in welk thema je de bruiloft 
gestyled zou willen. 
 
Een Moodboard is een beeldend verhaal en vaak zegt een beeld meer dan duizend woorden.  
 
Met jouw Moodboard kun je vervolgens langs leveranciers. Zij kunnen aan de hand van de 
sfeer die jij hebt weergegeven op je Moodboard, goed opmaken wat jouw wensen zijn. 
 
Zoals je leest, is het dus van groot belang om hier mee te beginnen in een vroeg stadium, 
zodat je precies weet waar je straks naar op zoek gaat.  
 
Een Moodboard is ook heel goed toe te passen als je er nog niet uit bent hoe je bruidskapsel, 
boeket, corsages, bruidsmake-up en al je bruidsaccessoires eruit komen te zien  
 
 
Je kan ook een Pinterest board maken, wellicht is dit handig als je op zoek bent naar, wat ik 
net al beschreef, je perfecte bruidskapsel of je bruidsmake-up. 
 
Een Moadboard op papier/karton op posterformaat zou ik echt aanbevelen, als je nog je 
Style gaat bepalen en op zoek bent naar de juiste sfeer. 
 
 
 
Hoe gaan we te werk? 
 

• Je neemt een stuk karton van ongeveer 1x1 meter, of een groter formaat als je dit 
handiger vindt, houdt er wel rekening mee dat je het Moodboard nog mee kan 
nemen naar leveranciers. 

 
• Zorg voor een leuk stofje om op te hangen of gebruik een canvasdoek A3-formaat (te 

koop bij bijvoorbeeld Action). 
 

•  Bekijk nu zo veel mogelijk bruidsmagazines, foto’s van internet en Pinterest.  
 

• Knip alles wat je mooi vind en wat je aanspreekt uit. Denk aan foto’s van mooi 
gedekte tafels, mooie trouwauto’s, mooie locaties, bruidsboeketten, backdrops, 
bloemenbogen, bruidsjurken en heel veel bruidsdecoratie in verschillende stylen. 



 

Maar ook catchy teksten, stukjes textiel zoals tule of fluweel etc. 
 

• Ga naar de Gamma of andere bouwmarken, verfwinkels en zoek in de flexa-kleuren 
paletten naar mooie kleuren. Neem de proefstaaltjes mee naar huis en leg ze bij je 
Moodboard. 
 

• Nu ga je alle verzamelde plaatjes, foto’s, kleuren staaltjes en eventuele stofjes bij 
elkaar leggen en selecteren. Welke plaatjes, foto’s, stoffen en kleuren vind je nou 
echt mooi? Schuif net zo lang totdat je een mooi geheel hebt.  
 

• Als je denkt dat de plaatjes nu op de juiste plek liggen, is het tijd om alles vast te 
plakken of lijmen. Plakken kan ook met leuke gekleurde tape. Dit ziet er heel leuk en 
nonchalant uit. 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 



 



 

 


