Bienvenue!

Uw gasten komen binnen in een prachtige, in Franse stijl ingerichte zaal. Overal hangen
Franse vlaggenslingers, er staan witte prieelhekken met wijnranken en druiventrossen en
mooie decors. Er klinkt een gezellige Franse accordeonmuziek. Bij de ingang zwerft
een clochard rond en bedelt om een sigaret of geld voor een fles wijn.
De absolute aandachtstrekker is een prachtige Eiffeltoren, compleet met verlichting.
Wanneer alle gasten binnen zijn, maakt de goochelaar zijn entree. Rondlopend tussen de
gasten laat hij iedereen versteld staan van zijn magische kunsten. In een hoek van de zaal
dringen de mensen om elkaar heen. De karikaturist heeft immers net plaatsgenomen en
binnen enkele minuten is de eerste karikatuur voltooid. Gelach van de gasten die er naar
staan te kijken en een tastbaar aandenken voor het ‘slachtoffer’.
De DJ zorgt voor een uitstekende sfeer door Franse klassiekertjes af te wisselen met het
populaire repertoire. Aan de roulettetafel roept de croupier “Rien ne va plus”, niet meer
inzetten! Met de fiches die iedereen heeft ontvangen, kunt u gratis meespelen.

Dan gaat het licht uit....
Op de dansvloer zijn de gasten getuige van een prachtige illusieshow, waarbij iemand uit
het publiek blijft zweven op een stoel. Alom verbaasde blikken, en een
leuke ‘break’ in de avond. Hierna gaat de drive-in show weer door
met muziek en kan er nog volop worden gedanst en gefeest.

Wij verzorgen voor u:
- Franse zaaldecoratie met o.a. decors, lantaarns,
Eiffeltoren (3,2 meter hoog!) en vlaggenslingers
- Fraaie ballondecoraties
- Zwerver bij de entree
- Tafelgoochelaar / entertainer
- Illusieshow (20 minuten durende act)
- Roulettetafel met croupier
- Feestelijke huldiging van de winnaar van het casino
- Digitale karikatuurstand
- DJ met complete drive-in show
- Op- en afbouw
- Afwijkend programma op verzoek leverbaar

Extra leverbaar:
- Live muziek
- Dans & showballet
- Accordeonist
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