Prijsinformatie HORECA 2018
Entertainment
Op zoek naar een gezellige DJ of wilt u uw feest op een vernieuwde
manier qua entertainment invullen? Dan kunt u bij ons terecht
voor diverse mogelijkheden. Het is toegestaan om zelf voor
entertainment/DJ te zorgen maar als u van onze expertise
gebruik wilt maken dan kunt u met een gerust hart onderstaand
entertainment boeken. Alle vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W.
Pubquiz
De Wizziq pubquiz is een avondvullende quiz vol met vragen
met over van alles en nog wat. Muziek, film en topografie maar
ook geschiedenis en popcultuur komen aan bod. Een groot deel
van de vragen worden ondersteund door audio- en
videofragmenten. De quiz wordt afgesloten met een
fantastische muziekronde. Een Wizziq pubquiz is niet alleen
spannend maar ook nog eens heel gezellig. Doordat de quiz
wordt gespeeld in teamverband (groepjes 5-7 personen) kunt u
onderling tot een hele hoop goede antwoorden komen. Maar
welke team gaat er met de overwinning aan de haal?
Tijdsduur 2,5 uur € 7,95 p.p. (minimaal 30 personen)
Tafelgoochelaar Davinti
Hij is razendsnel met kaarten, balletjes, fototoestellen en
allerlei alledaagse artikelen. Net op het moment dat u alles
heeft kunnen volgen en Davinti door de mand dreigt te vallen
gebeurt er een klein wonder! Hij laat u in een rap tempo van de
ene in de andere verbazing vallen en dat waar u met uw neus
bovenop zit! Altijd al van dichtbij willen zien hoe hij van 10 euro,
20 euro maakt? Of hoe hij precies die kaart uit een stapel haalt
die u in gedachten had. Boek hem dan snel en uw gasten
hebben het grootste plezier ...
Tijdsduur 2 uur € 370,00
DJ
Een DJ voor een onvergetelijk feest. Wij zorgen voor de juiste
DJ achter de knoppen die past bij uw wensen en uw gezelschap.
Alle genres variërend van house, rock, Nederlandstalig tot aan
top 40 muziek, alles is mogelijk! Daarnaast is de DJ aan te vullen
met karaoke. Wij zorgen voor een fantastische sfeer tijdens een
avondvullend programma.
Tijdsduur 5-6 uur € 477,00
Biercantus
Tijdens een biercantus zitten alle deelnemers aan lange biertafels
die opgesteld zijn voor het podium waar een duo presentatoren
hun liedjes zingen en draaien. Wanneer zij de liedjes zingen worden
alle deelnemers geacht om uit volle borst mee te zingen,

te dansen en te feesten. Niemand kan zeggen dat hij de tekst niet
kent, want iedereen krijgt bij aanvang van de cantus een liederenboekje waar alle teksten van de liedjes in beschreven staan.
Onze DJ zorgt voor een muzikale omlijsting van de avond.
Tijdsduur ± 2 uur (vanaf 50 personen). Prijs op aanvraag
Foto Surprise
Om de gasten tijdens uw feestavond nog net iets extra’s te
bieden raden wij u ‘Studio Surprise’ aan. In de feestzaal komt
een XXL camera te staan waar de gasten in kunnen gaan zitten.
Zodra zij de deur achter zich dichtdoen kunnen zij zich
verkleden middels hoedjes, sjaaltjes, etc. die in de camera
liggen. Uiteindelijk kan de gast zelf bepalen wanneer er een
foto wordt gemaakt. Daarna rolt de foto direct uit het apparaat
waardoor de gasten meteen een aandenken hebben aan deze
avond. Er wordt ook een lijst om de foto gemaakt waarbij wij
het logo van jullie bedrijf en/of een spreuk of thema erop
kunnen verwerken. Bovenop de camera staat een tv waardoor
de overige gasten die in de zaal staan alles in de gaten kunnen
houden wat er binnenin de camera gebeurd. Geloof ons …
de gasten praten hier zeker over na! (Echt een aanrader.)
Tijdsduur 4 uur aanwezig waarvan 3 uur draaiend € 1.250,Voetbalspel XL
Een ontzettende leuke aanvulling op uw feest. Wij plaatsen in
uw zaal een XL voetbalspel. U speelt met 8 personen tegelijk (!)
dit spel. Een spel voor jong en oud!
€ 35,00
Voor de kleintjes onder ons hebben we ook
diverse mogelijkheden, nl:
Luchtkussen vrijdag tot en met zondag
Midget golf outdoor

€ 125,00
€ 2,50 p.p.

Outdoor & Workshops op Landgoed de Biestheuvel
Bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeesten of teambuildingssessies
vragen om een aantrekkelijk en afwisselend programma.
Landgoed de Biestheuvel organiseert vanuit één locatie
uitdagende outdoor-activiteiten, inspirerende creatieve
workshops en toertochten door de Kempen. We verzorgen
van A tot Z een onvergetelijke dag van 10 tot 1.000 personen.
Van de hapjes en drankjes tot een overnachting in één van onze
9 groepsaccommodaties. U hoeft alleen maar te genieten.
Onze medewerkers doen de rest. Benieuwd naar onze
activiteiten? Kijk hier voor een uitgebreid overzicht!
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