
Een muzikale reis door de tijd!

Het flitsende en snelle leven van alledag
onderbreken wij graag voor u met een
waanzinnig feest dat bol staat van
spraakmakend entertainment, swingende
dance classics en amusement van de
bovenste plank! Wie herinnert zich 

niet The Pointer Sisters, Aretha Franklin,
The Jackson Five, John Travolta & Olivia

Newton John en The Village People?

Spraakmakende 
shows & entertainment

Elegant en ongedwongen begeeft Miss Make Believe zich onder de gasten. Eén met haar tafel schenkt zij de drankjes en bereidt
en serveert zij de hapjes; dit alles gelardeerd met een vleugje humor. Behalve lekkers, herbergen haar tafels talrijke lades met

verrassingen. Benieuwd naar wat de toekomst u brengt in zaken, gezondheid en liefde? Aan de hand van numerologie en
Chinese astrologie bezorgt Miss Make Believe uw gasten een persoonlijke voorspelling op schrift. 

Je gaat vast en zeker uit je dak met The Unlimited Dance Classics Show. Met repertoire vanaf de roaring fifties en swingende
sixties tot en met de hippe jaren 70 en poppy jaren 80 en 90. Breng in elk geval een bezoek aan de Henna Tattoo Stand voor 

een (tijdelijke) tattoo. Van Mrs. Paparazzi’s Party Pictures ontvangt u een grappige karikatuur van uzelf ! 

Wij verzorgen voor u :
• Complete drive-in-show 

(inclusief geluid, schitterende lichtshow en DJ)

• Miss Make Believe 
(mobiele tablenette)

• Mrs. Paparazzi’s Party Pictures 
(foto stand / digitale karikaturen)

• Henna Tattoo Stand

• The Crystal Dancers 
(3 shows)

• Op- en afbouw

• Afwijkend programma op verzoek leverbaar

Extra leverbaar:
• Live orkest

• Karaoke show inclusief presentator

• Hairdress Studio (elke look mogelijk!)

• Carré truss constructie met lichteffecten boven de dansvloer
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