
Grand Opening!
De Kick–Off van de avond wordt verzorgd door 
Beauty & The Beats. Gekleed in vuurrode kostuums of geheel in
metaal zorgen zij voor een spectaculair openingsspektakel.
Een indrukwekkende slagwerk-act waar de vonken letterlijk
vanaf springen.

Feestvierend Nederland gaat uit z’n bol tijdens de 
Big Bang Party! Een knallend feest met een ‘bite’ waar 
niemand zich een moment zal vervelen! Just relax & have fun!
Niets moet, veel kan en veel mag met de juiste mix van 
swingende muziek en spraakmakend entertainment.

The Original Kids
The Original Kids is een vermaarde showband bestaande uit 
percussionisten en blazers (eventueel aangevuld met danseressen)

die zich heeft gespecialiseerd in
‘de boel op stelten zetten’.
Het unieke van deze band is
dat het een bijzonder 
verrassingseffect heeft.
Op het moment dat 
The Original Kids opkomen,
is het net een ‘ritmische
aardbeving’. Na het "hé
wat gebeurt er nu…."
effect, is het feesten
geblazen.

Showtime met 
Robbie Williams (look-a-like)
Super swingende Robbie Williams act met grote hits als ‘Let Me
Entertain You’, ‘Rock DJ’, ‘Millennium’ en ‘Angels’.
In een handomdraai zet deze topzanger met zijn ongekende show
het publiek naar zijn hand:
"For the next thirty minutes, your 
ass is mine!". Robbie’s eigen 
danseressen maken deze act 
compleet met een strak en
uiterst professioneel 
showballet.

Culinair genieten en dan ‘het dak eraf’
Na de gezamenlijke toast kunt u genieten van een zeer uitgebreid
"Bistrobuffet", favoriete muziek aanvragen bij de Deejay en zingen
& swingen met prachtige videoclips op grote plasmaschermen.
Wij garanderen u het ultieme ‘Big Bang’ gevoel.

Zie ook de volgende pagina....



Vuurshow
Sta oog-in-oog met een licht ontvlambare pyromaan met een 
repertoire bestaande uit stok-draaien, fakkels gooien, vuurkettingen,
vuurvreten, vuurspuwen en vele andere special effects.
Een unieke show die uw publiek geheid zal verwarmen.

The Final Countdown (Kabuki Festival)
Een betere finale kunt u zich niet wensen! Op het hoogtepunt van de
avond verrassen wij uw feestende en dansende gasten op een 
feestelijke laag super confetti en/of serpentines welke als extra surprise
plotseling uit de lucht komen vallen...
Een zeer spectaculaire en kleurrijke afsluiting van uw Big Bang Party! 

The Magic Bar
Een wonderlijke en bruisende act. Achter deze bar presenteert ‘n sensationele 
goochelaar een doorlopende Magic-Show. Iedereen kan zo lang blijven en zo vaak
terugkomen als hij of zij wenst. De Magic Bar is een echte Feel-Good-Magic-Act.
De bar is voorzien van sfeerverlichting, barkrukken en een sfeervol decor.

Black Jack & Roulette
Voor de mensen die net iets meer willen dan dansen alléén is er
gelegenheid om zich te vermaken aan professionele casinotafels
met Black Jack & Roulette. Degene met de meeste fiches wordt
beloond met een Staatslot met Jackpot! 

Iets te vieren of 
bent u toe aan een nieuwe Kick-Off ?

Informeer naar de mogelijkheden voor uw 
eigen Big Bang Sensatie op maat!

Een uniek feest dat uitermate geschikt 
is voor happenings als bedrijfsfeesten, jubilea,
eindejaarsfeesten, afscheidsfeesten etc.

Extra suggesties
Live band (i.p.v. een deejay), Stand-up comedian, Karikaturist
Joop van Tellingen (glamour fotograaf), The American Cocktail Show
De Absurdist (animator), The Showbusters (live show)


