Entertainment
DJ Henk
€ 775,00
Als u op zoek bent naar een TOP DJ om uw feest
van passende muziek te voorzien, dan bent u bij
DJ Henk aan het juiste adres! Met zijn vele jaren
ervaring, brede muziekkennis en persoonlijke
benadering bent u verzekerd van een geslaagd
feest!
Feest DJ Ferry
€ 650,00
Bent u op zoek naar een feest DJ? Dan zit u bij DJ
Ferry goed! Ferry is een jonge enthousiaste DJ die
wel van een feestje houdt. Dat kan hij erg goed
overbrengen naar de gasten!
Wild Pianos
€ 1850,00
Deze pianoshow is gebaseerd op het "dueling
piano's concept" uit Amerika. Dat betekend dat
het publiek verzoekjes kan aanvragen, die de
pianisten dan graag spelen. Hierdoor ontstaat er
een supergezellige interactie tussen onze
entertainers en het publiek. Je kunt eigenlijk wel
zeggen dat het meezingen en vooral "een feestje
bouwen", de grote kracht is van deze show. Of
het nu liedjes zijn van Hazes, of de laatste top40
hits, Dance Classics of Soul, pianobar classics ...
als het publiek maar meezingt en geniet! Niets is
te gek, alles kan en (bijna) alles mag.
One Man Piano
€ 650.00
Andy is een echt showbeest, die als
entertainer/zanger/toetsenist de hele tent op z’n
kop weet te zetten. Maar ook uitstekend op zijn
plaats is op locaties waar stijl en bescheidenheid
verwacht wordt.
Butler Alphons

€ 600,00
Gedurende 2 uur
Alphons is een typische butler, die uw gasten
ontvangt, begeleidt, onderhoudt, steunt,
corrigeert, dirigeert en intrigeert. Tijdens uw feest
zal hij een controlerende, coördinerende en
organiserende functie vervullen.
Met deze diensten, zijn innemende persoonlijkheid
en zijn chique, subtiele, soms wat droge, enigszins
cynische humor treedt hij op als perfecte
gastheer, ceremoniemeester en butler in één!

Hannes den Durpsgek

€ 250,00
Gedurende 2 uur
Hannes ontvangt alle mensen aan de deur. Veel
verstand heeft hij niet en dat zult u dan ook wel
merken!
Troubadour Rob
€ 625,00
De troubadour is van oudsher een soort muzikale
boodschapper.
Reizend van kasteel naar kasteel sprokkelt hij het
laatste lokale nieuws bij elkaar en zet dat om in
liedjes, die hij tijdens zijn verblijf op een kasteel of
burcht aan de kasteelheer en diens gastenten
gehore brengt, in ruil voor een periode onderdak
en voedsel. Dit bleek een onderhoudende manier
om nieuws over te brengen en verhalen te
vertellen .
Troubadour Rob loopt rond tussen de gasten en
zingt en speelt diverse liedjes van het verhalendegenre, zoals liedjes van bijvoorbeeld Boudewijn
de Groot, Cornelis Vreeswijk, Dimitri van Toren,
Robert Long en Herman van Veen, maar ook van
Bob Dylan, Leonard Cohen en Cat Stevens.
Troubadour Rob treedt op zonder microfoon dus
uzelf en uw gasten blijven ook gewoon
verstaanbaar.
FotoZuil
€ 425,00
Met de FotoZuil of photobooth, maken jouw
bezoekers of gasten leuke foto’s gedurende het
evenement. Ze drukken op een knop op het
scherm en de timer begint te lopen. FLITS! De foto
is gemaakt! Hierna kan de foto worden geprint of
opgeslagen voor bijvoorbeeld de organisator of
het bruidspaar. Er kunnen ook meerdere foto’s
per keer worden genomen en op een velletje
worden geprint. Onze “fotoprops” zijn een leuke
toevoeging om de foto’s nóg leuker te maken!
Easy listening
€ 700,00
Sfeervol optreden zeer geschikt voor een
luisterpubliek of dinermusic. Dit programma wordt
veel gevraagd voor romantische momenten:
Valentijn, banket, hotel , restaurant, receptie,
ceremonie.

Thema Shows

Avond Buffet

PARTY PARTY
Show met allerlei soorten muziek, acts en typetjes
van Heidi tot Hazes, van ACDC tot Hepie en
Hepie. Gasten kunnen zelf aangeven wat ze
willen; wel of geen thema, muziekstijl,
verzoeknummers, verzoek van nummers van
bepaalde artiesten enz.

Uitgeserveerd:
Goedgevulde tomatensoep met een Bommelse
bol geserveerd met kruidenboter & tapenade

POP ROCK DISCO SHOW
Een wat stevigere show met nummers van o.a.
Golden Earring, Rolling Stones, Status Quo, Nena,
Kim Wilde maar ook Disco uit the 70's en
popnummers van o.a. Bruno Mars, Robbie
Williams, Kylie Minogue, Madonna, Prince enz.
TIROLER APRES SKI SHOW
Waan je in de besneeuwde bergen van
Oostenrijk waar overdag op skies van de berg
wordt gegleden en ’s avonds het feest losbarst.
De mannen gaan in lederhosen gekleed, de
dames in dirndl. We verwelkomen u met glühwein
en chocolademelk met rum. De gasten zijn dan
voldoende opgewarmd om vanuit onze skihut
naar de overdekte ‘piste’ te gaan om te gaan
wintersporten. Vanzelfsprekend worden de lange
latten ondergebonden, maar er wordt ook kennis
gemaakt met de bobslee,
Schnappshammern en biathlon (met dat geweer
erbij). Er zijn sneeuwballen en er ligt ijs. Er is een
huskyrace en er wordt een potje jeu-desneeuwbal gespeeld.
Dus trek je skipak aan en kom naar Klein Oever.
Wij zorgen voor een warme muts.

Viskraam:
Stokbrood met kruidenboter, Hollandse haring met
uitjes, tonijnsalade, zalmsalade gecompleteerd
met gerookte zalm en gerookte forelfilet.
Vleeskraam:
Rosé gebakken varkenshaas in champignonroomsaus, traditionele kipsaté met een heerlijke
pindasaus, oer-Hollandse frikadellen, rijst, verse
frites, bijhorende sauzen
Saladekraam:
Oma’s huzarensalade, Hollandse rauwkost,
Gamerse salade, stokbrood met kruidenboter
Nagerecht:
Dessert met chocoladesaus, nootjes en slagroom
Prijs per persoon:
Entertainment:

€ 40,00
€ 1750,00

Hapjes Pakket
Gedurende de gehele avond gaan wij rond met
warme en koude hapjes, u kunt rond de klok van
22.00 een puntzak met Belgische frites en
mayonaise verwachten en rond 23.00 een ijsje
komen halen bij de ijskar!
Prijs per persoon:
Entertainment:
Deze arrangementen zijn inclusief:
Koffie & thee met wat lekkers
Onbeperkt drankjes
Tijdsduur

4 uur

€ 28,50
€ 1750,00

Middag Shows
Te boeken op doordeweekse dagen met een
minimum van 30 personen.
De Jantjes
Maximaal 3 uur durende show, met in het 1e live
blok liedjes uit de overbekende Jantjes musical
zoals Word nooit verliefd, Mooie Westertoren,
Daar zijn onze Jantjes en Omdat ik zoveel van je
hou. In de volgende 2 muziekblokken brengen
we nummers als Mama, Dolores, Twee motten,
Spiegelbeeld en de verzoekjes van de aanwezige
gasten.
Schip Ahoy
We verwelkomen de gasten aan boord van D’n
Oude Tuffer. De crew van de boot zorgt voor een
middagje entertainment met gezellige
zeemansliederen, inhakers en meezingers.
Met tot slot een optreden van ABBA.
De Vliegende Nonnen
De nonnen uit het klooster van hier verderop,
hebben een rondreis gemaakt om liefde te
brengen over de hele wereld. Uit elk land hebben
ze kleding meegenomen en een speciaal lied.
Liedjes uit Nederland, België, Duitsland, Spanje,
Frankrijk, Amerika, Mexico, China, Rusland, Italië
enz. De bekendste en mooiste luisterliedjes en
meezingers.
Moeder ik wil bij de Revue
Liedjes gebaseerd op de TV serie en musical
Moeder ik wil bij de revue. Drie boerinnen en een
boer willen bij de revue en gaan auditie doen bij
Riet Hoogendoornm een oude theatervedette
die van een stevige borrel houdt. Gaat het ze
lukken om door te breken in de showbizz ? Een
muziekshow met een simpele verhaallijn.
The Sound of Musical
Een show vol met de mooiste en bekendste
musicalnummers uit o.a. Grease, Annie, Mamma
Mia, Saturday Night Fever, The Phantom of the
Opera, Oliver, The Sound of Music, The Lion King,
Cabaret, Chicago, De Jantjes, Ja Zuster, Nee
Zuster, Het Schaep met de 5 Poten, Miss Saigon,
Hair, Jesus Christ Superstar en Evita.

De Sanseveria’s
De dames Sanseveria hebben besloten een
feestavond te geven en de hele familie werkt
hieraan mee. Gekleed in prachtige tijgerprint,
brengen ze smartlappen, spelen ze bingo, komen
ze de toekomst voorspellen en maken ze de
mensen mooier met een makeover door Mandy’s
Makeover. De middag wordt afgesloten met de
grootste hits uit het Eurovisie Songvestival .
Mamma Mia
Een reünie op het terras van het Griekse eiland
Kreta, van het schoolgroepje de Mamma Mia’s
brengt veel leuke herinneringen naar boven. Een
gezellige sfeervolle interactieve show met liedjes
van ABBA in het Nederlands, Engels en Spaans
zoals Fernando, The winner takes it all, Honey
Honey, I have a dream, Ring Ring, Waterloo,
Dancing queen en vele andere.
Aan het einde van de show is er een gezellig
dansmoment met foxtrotjes, walsjes en lekker
ouderwets disco dansen.
Middagje Nostalgie
Een middag genieten van nostalgische liedjes
van o.a. Vader Abraham, Robert Long, Corrie van
Gorp, Wim Sonneveld en nog veel meer.

Show + middagbuffet
Show + avondbuffet

€ 30,00
€ 30,00

Toetjesbuffet

€ 4,00

Decoratie & Vermaak
Ballonnenhaag 6 meter
Ballonnenhaag 8 meter
Zuil bij de entree 2 st.
Ballon op tafel (2 per tafel)
Springkussen vanaf
Clown
Clown / Ballonnen modelleur

€ 85,00
€ 110,00
€ 80,00
€ 4,00
€ 160,00
€ 360,00
€ 360,00

