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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. Nadat enkele liedjes zijn gespeeld

komt het ‘bierlied’. Na dit lied (wat gedurende de

avond terug blijft komen) moeten alle deelnemers

hun glas bier in één teug leeg drinken. Wanneer

iemand zijn glas niet in één teug leeg drinkt loopt

diegene de kans op een ‘straf’.

De Crazy bier cantus zal bestaan uit een aantal

ronden, dat wil zeggen dat het ‘bierlied’ dus ook

verschillende keren wordt gespeeld. Tijdens de

biercantus is er altijd een cantusleider aanwezig.

Die bepaald de regels en ziet erop toe dat de

afgesproken regels na geleefd worden. De regels

worden voorafgaand aan de cantus opgesteld in

samen spraak met uw organisatie en de cantusleider.

enkele voorbeeld regels:
• Iedereen moet voluit meezingen met de liederen

• Niet praten wanneer de cantusleider aan het woord 

is, of wanneer de muziek speelt

• Tijdens de cantus moet iedereen op zijn plek blijven 

zitten (polonaise is natuurlijk altijd toegestaan)

• Geen toiletbezoek terwijl de cantus bezig is, alleen 

in de pauzes.

Wanneer de regels niet voldoende worden nageleefd

volgens de cantusleider is deze bevoegd om “straffen”

uit te delen aan de deelnemers.

Enkele voorbeeld straffen:
• Drink een glas bier met gestrekte arm

• Drink een extra groot glas bier leeg

• Drink een glas bier uit je schoen

Wanneer iemand een straf krijgt, moet deze op het

podium uitgevoerd worden zodat de hele zaal kan

meegenieten van de straf. Oftewel, biercantus is een

garantie voor 100% gezelligheid, plezier en feest!

Einde Biercantus, onze DJ zorgt voor een muzikale

omlijsting van de avond. Na de biercantus is het een

optie om een optreden van “Max Marcus” te laten

verzorgen. Deze zanger zingt 30 min Duitse Schlagers.

Prijs op aanvraag: arjan@biestheuvel.nl
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