
ZO KAN UW FEEST ERUIT ZIEN ...

uw gasten komen binnen en worden ontvangen door een 
‘reuze papegaai’. dit blijkt niet alleen een tropische, maar 
bovenal ook een zeer vreemde vogel te zijn. de ‘papegaai’ 
voorziet de gasten van kleurige bloemenkransjes.

de dj laat inmiddels al de eerste vrolijke reggaeklanken horen.
in een hoek van de zaal staat het ‘banana catching’. 
test bij dit leuke spel uw reactievermogen, en ook al vliegen 
de bananen u om de oren, u heeft altijd prijs!

tussen het publiek door loopt de ballonist. op een onnavolgbaar
snelle manier maakt hij van ballonnen papegaaien, flamingo’s, 
en natuurlijk kleurige reggaehoedjes. verbaasde blikken van 
de gasten wisselen zich af met lachsalvo’s.

dan is het tijd voor de hoofdact! op de opzwepende klanken van
de muziek vertoont banana joe zijn tropical fire & flame show.
spanning & sensatie en iemand uit het publiek heeft de 
twijfelachtige eer te mogen assisteren.
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WWIIJJ  VVEERRZZOORRGGEENN  VVOOOORR  UU::

• caribisch decoratiepakket met o.a. decors, palmbomen, reggae parasols en vlaggenlijnen

• fraaie ballonversieringen

• bloemenkransjes voor de gasten (standaard 150 stuks in bruikleen)

• gastenontvangst door de ‘papegaai’

• bananenvangspel met leuke prijsjes

• ballonist met zéér veel rood-geel-groene ballonnen (reggaekleuren)

• banana joe met tropical fire & flame show (of equivalente act)

• dj met complete drive-in show.

• op- en afbouw

• afwijkend programma op verzoek leverbaar

EEXXTTRRAA  LLEEVVEERRBBAAAARR::

• live orkest • dansgroep & showballet • limbo-show • percussion groep • tropische cocktailbar
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