Altijd al in de schijnwerpers willen staan?
Altijd al willen weten hoe het is om een ster te zijn?
Dan is dit feest echt iets voor u.
De pret kan thuis al beginnen wanneer de kledingkast wordt omgespit en u op zoek gaat naar kleren, accessoires en
andere gimmicks welke nu eenmaal bij een ster horen. Er worden uitsluitend gasten toegelaten op deze party welke in galastijl
of nog beter, verkleedt als echte beroemdheden komen! Namaak juwelen, merkloze zonnebrillen, synthetische bontjes en
namaak Rolex horloges worden, bij wijze van hóge uitzondering, toegestaan.

Ontmoet wereldberoemde sterren!
Op de avond zelf wordt u als een echte celebrity ontvangen. Aan de hand van uw partner loopt u de rode loper over, alwaar de
paparazzi fotografen klaar staan om exclusieve foto’s te maken. Grote kans dat u zichzelf, nog dezelfde avond, terugziet in
één van de grote roddelbladen! Eenmaal veilig binnengebracht door stevige bodyguards zult u al snel zien dat u niet de enige
ster bent, want ook sterren als Madonna, Elvis Presley, Michael Jackson en The Blues Brothers zijn aanwezig op deze glamour
party. Dit is uw kans om de befaamde moonwalk van Michael Jackson of de heupwiegende bewegingen van Elvis Presley
te imiteren, want aan het einde van de avond worden er diverse awards uitgereikt waaronder een award voor beste danser!

Welcome at the party!
Psst! Lijntje?? Geen zin in een cocktail, maar liever een pilletje of een snuifje? Ook dat kan op een party als deze!
De wandelende, wankelende, bloedserieuze Paddodealer die op deze party rondscharrelt en ook nog eens zelf stoned is,
heeft er wel heel veel verstand van. De geestverruimende middelen komen op dit feest naar uw gasten toe, want deze
vreemde dealer van de Paddoshop biedt de gasten allerlei drugs aan. Variërend van Smarties tot pepermuntjes, van
poedersuiker tot Jelly Beans. Het is niet te geloven: mensen gaan gewoon - uit hun dak - van een Tic Tac!

RTL Gossip & The Greatest Celebrity Award
Hebben uw gasten thuis geen tijd gehad om hun haar te doen? Geen nood, want in de aanwezige hairdress studio kunnen de
gasten zich een echte Elvis Presley kuif of Grace Kelly rol laten aanmeten. De gedane moeite blijft niet onbeloond,
want tijdens de party ontkomen de gasten niet aan de filmcamera’s van het spraakmakende programma RTL Gossip.
De opnames worden meteen doorgezonden naar de redactie alwaar de beelden worden bekeken en beoordeeld.
De professionele juryleden wijzen prijzen toe aan de beste mannelijke en beste vrouwelijke look-a-like, de beste
danser en aan degene met de meeste sterallures.
Vanzelfsprekend mogen de gasten de gewonnen prijzen, als herinnering
aan een geweldige avond, mee naar huis nemen.
De videoband met de live opnames zal aan de gastheer worden overhandigd (*).
De Paparazzi foto’s worden (vrij van rechten) gratis nageleverd op cd-rom.
(*) uitsluitend indien geboekt inclusief live video faciliteiten.

Noot

Genoemd entertainment is suggestief en
kan worden aangepast aan uw wensen en/of budget.
Programma exclusief food & beverage (op aanvraag)

