
Een opwindend 
casinofeest met een
onschuldig gokje, een
echte glamour party!

Uw gasten komen binnen en worden wel
zéér uitbundig ontvangen door een keurige,
maar ietwat vreemde piccolo. De gasten 
ontvangen een dollarbiljet, bedoeld voor
deelname aan het casino. Wanneer alle 
gasten binnen zijn, gaat plots het licht uit...

Tijd voor de Grand Opening!
In een fraai samenspel van licht, geluid en
vuureffecten maakt Mr. Diamond zijn entree.
Op de dansvloer vertoont hij een prachtige
illusie, waarbij het hoofd van zijn assistente
wordt doorkliefd met stalen messen! 
Een zeer fraaie openingsstunt.

Dan is het echter casino time. De croupiers
zitten keurig in black-tie achter hun speeltafels,
en ruilen de dollars om voor fiches. In een
andere hoek van de zaal staat Mr. America,
en trakteert de liefhebbers op verse popcorn.
De candyman maakt nog een ronde door de
zaal met zijn American candybar.

Dan is het weer Showtime!
De fakir vertoont zijn spectaculaire act met
spijkerbed liggen, hij springt in kapot geslagen
flessen en vreet brandende fakkels op als
ware het een lekkernij. Fragmenten uit 
deze act waren reeds te zien in verschillende
TV programma’s.

Een uitstekende DJ zorgt voor prima 
muziek. Natuurlijk zal de winnaar van 
het casino op Las Vegas-achtige wijze 
worden gehuldigd.

N.B. Het is niet toegestaan om met ‘echt’ geld te spelen;
alle gasten ontvangen een dollarbiljet. Tegen inlevering
van dit dollarbiljet verstrekken de croupiers het vastge-
stelde aantal fiches. Winnaar is degene die op het einde
van de avond de meeste fiches bezit.

Wij verzorgen voor u:
- Een schitterende Las Vegas decoratie met decors, vlaggen en lichtreclame
- Ballondecoratie
- Gastenontvangst door piccolo
- ‘Grand Opening’ met spectaculaire vuurwerkeffecten en illusieact
- Casino met dubbele roulette, blackjack tafel en 2 croupiers
- Mr. America met popcornstand
- Candyman met candybar
- Mr. Diamond’s fakir show 
- Staatslot voor de winnaar van het casino
- Zeer feestelijke afsluiting met ballonnen en serpentines
- DJ met complete drive-in show
- Op- en afbouw
- Afwijkend programma op verzoek leverbaar.

Extra leverbaar:
- Live orkest
- Schoenpoetser
- Dans & showballet
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