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Voixlà! Jacqueline Blom: veelzijdige voice-over en stemactrice met eigen studio

Start

J a c que l i n e

Conta c t

Pr i vacy

Waar je Jacqueline van kent? Van horen zeggen!

Voixlà! Jacqueline Blom, la voix! En vooral: écoutez … luister. Dat is immers waar het om gaat als
je een voice-over of stemactrice zoekt. Jacqueline weet altijd de juiste toon te tre en en iedere
doelgroep aan te spreken. Laat ook van je horen; Jacqueline geeft jouw boodschap met plezier
haar stemgeluid.
Wil je deze demo’s ontvangen? Bel of mail Jacqueline even!

Stem met sterrenklasse

Timing
Puur en (h)eerlijk eten, dat doe je in Vught bij De
Heer Kocken, waar John Kocken tovert met
ingrediënten zoals Jacqueline tovert met woorden
en klanken. Timing, daar draait het allemaal om,
zowel in de keuken van een sterrenkok als in de
studio van een sterrenstem. Daarmee kun je met de allerbeste ingrediënten het allerbeste product
neerzetten.

https://voixla.nl
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Topklasse
Naomi Bisschop, registervinoloog bij de Vughtse
Wijnkoperij, weet alles van mooie aroma's, diepe en
zachte concentraties, elegante wijnen en wijnen met
body. Naarmate de tijd verstrijkt wordt een wijn van
topklasse meestal nóg smaakvoller. Hetzelfde geldt
voor Jacqueline: met haar jarenlange ervaring en ver jnde geluid staat ze bij de echte stemkenners
te boek als absolute topper.

Smaakvol
Bij Patisserie de Rouw in Vught tref je vakmensen
pur-sang, die kwaliteit tot standaard verhe en. Pure
liefhebbers, met veel gevoel voor smaak. Arthur de
Rouw streeft met zijn team dagelijks naar hoge
kwaliteit, creativiteit en service. Jacqueline herkent
zich daarin. Iedere dag weer de beste smaak en het lekkerste geluid geven: dat is haar passie.

Veelzijdig
Blomschap is meesterschap; sterk en stevig. Of het
nu gaat om de warme en betrouwbare radio- of tvcommercial, de frisse welkomstboodschap op je
voicemail, de heldere instructies voor onder meer elearning, de zakelijke voice-over in een corporate
video of de enthousiaste stem van een animatiepersonage. Iedere boodschap verdient een goede
stem. ‘Goed genoeg’ bestaat niet voor Jacqueline; zij gaat alleen voor het allerbeste resultaat!
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