
the good ol’ days 
are back again...

Uw gasten worden in stijl ontvangen. Bij de entree speelt een jukebox en staat een ouderwetse 
kauwgomautomaat. Twee oude rockers checken de gasten in aan de hand van een 50 jaar oude gastenlijst. 

De zaal is gezellig ingericht in sixties stijl en er klinkt muziek uit lang vervlogen tijden.
Dan blijkt echter dat de gasten terecht zijn gekomen op een reünie van oud-artiesten en 

oud- filmsterren. Door middel van een kleine quiz zal worden bepaald wié een echte artiest is
(was) en wié slechts een look-a-liks! Nadat de DJ de avond toepasselijk heeft geopend, 

gaan de spelattracties open. Bij het “Jeans hangen” is echter élke kandidaat een top artiest.
U kunt ook een bezoekje brengen aan de fotostand. U kunt hier in ‘no time’ een krantenartikel 

laten maken met de kop ‘ELVIS LEEFT’ of ‘MARILYN MONROE ONDERGAAT FACELIFT’.
Maar de foto die erbij staat ...... bent u dat niet?

Mocht u echter te vaak herkend worden, dan kunt u in de barbiershop het electronische barbierspel 
spelen. Probeer zo snel mogelijk te knippen, te scheren, te wassen en te föhnen tot u er zelf grijze haren van 

krijgt. De electronische horoscoop tester zal antwoord geven op enkele brandende levensvragen. 
Terwijl de muziek steeds meer gaat swingen, zorgt de DJ voor de volgende verrassing. 

Het is tijd voor de hoelahoep wedstrijd. Iedereen weet nog hoe het moet, maar wie kan het nog écht? 
Wanneer iedereen is uitgehoept, gaan we “Rock Around The Clock” zingen met de magische 

wondermicrofoon. Uiteraard ontbreekt ook een popcornkraam niet op dit gezellige feest.

Zingen met de wondermicrofoon
Na jarenlang onderzoek is nu eindelijk de microfoon uitgevonden waarmee iedereen kan zingen! 

Mooi zingen is nu dus ook voor u weggelegd. Dit is dé microfoon die Boney M. eigenlijk nodig had. 
Dit is dé microfoon die in de nieuwe editie van Idols absoluut verboden zal zijn! 

Er is een ruime keuze aan songtitels voorhanden.

Humor, Big Fun & Rock ‘n Roll !
Wij verzorgen voor u:
• Circa 20 meter decor met o.a. jukebox en barbiershop
• Gastenontvangst met gratis kauwgom
• DJ met complete drive-in show
• Elektronische horoscooptester
• Digitale fotostand met begeleider
• Popcornkraam
• Openingsquiz en hoelahoep wedstrijd
• Barbierspel (elektronisch reactiespel)
• Spelattractie ‘Jeanshangen’ met presentatie
• Spelattractie ‘Zingen Met De Wondermicrofoon’
• Leuke prijsjes voor de spelattracties
• Op- en afbouw
• Afwijkend programma op verzoek leverbaar

Extra leverbaar:
• Live orkest
• Animator / acteur
• Jumpin’ Jive
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