MY DROOM TROUROK
My Droom Trourok is 'n realiteitsreeks wat op Via, DSTV se nuwe Afrikaanse leefstylkanaal,
te siene is. Ons is op soek na 13 Afrikaanssprekende bruide, wat wil deelneem aan die
program en só die kans sal staan om die rok van hul drome te wen.
Jy bring twee gaste na die ateljee, jou aanstaande nie een van hulle nie. Dit is die twee
mense wie se opinie oor jou voorkoms op jou troudag vir jou die belangrikste is.
Alle velde is verpligtend.
Volle naam van bruid soos op
haar ID

Volle naam van bruid se ma
soos op haar ID

Volle naam van die bruid se
aanstaande skoonma soos op
haar ID
Bruid se huisadres

Bruid se posadres

Poskode

Poskode

Bruid se landlyn

Bruid se selfoon

Bruid se epos

Ma se selfoon

Bruid se ma se epos

Aanstaande skoonma se sel

Aanstaande skoonma se epos

DIS BELANGRIK DAT JY JOU EIE VERVOER REËL NA EN VAN DIE STUDIO.

1

NOMMER VAN NAASBESTAANDES IN ’n NOODGEVAL
Volle naam

Verwantskap

Huisfoon

Werknommer

Huisadres

Selnommer

Voorsien ons asb. van ’n kop-tot-tone vollyf foto
van jouself

Voorsien asb. ook ’n mooi gesigfoto

Epos ons ‘n 30sec Cellfoon Video
met jou application met jou naam en
van, rok size, ouderdom en stad
kortliks hoekom jy ‘n droom trourok
wil he?
2

JY EN JOU FAMILIE…
Wanneer het julle verloof geraak? Vertel ons asb. al die detail!

Wat is die beplande troudatum en het jy al jou trourok bestel?

Vertel ons oor jou unieke familie en vorige eggenote…

Wie is vir jou die belangrikste mense op jou troudag?

Hulle sê elke meisie wil ’n prinses wees op haar troudag. Is
dit waar vir jou en hoe sal jy jou ideale droomdag beskryf?

BELANGRIK: IS JY BESKIKBAAR TUSSEN 28 SEPTEMBER
EN 2 OKTOBER?

Daar’s duisende bruide. Verduidelik hoekom moet ons jou kies?

NB: Voltooi asseblief hierdie vorm en epos dit na di@quizzical.co.za of quizzical@quizzical.co.za
Alternatief kan jy die vorm faks na 011 726 2832.
Onthou om jou foto’s ook aan te heg by die epos.

