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Animatie- Hypnose- Openings-Travestie- Magic- Goochelaar- Strip -act
Diverse openings-acts
Femmes Vataal

Open uw feest met veel bombarie!
Denk daarbij aan een slagwerkgroep zoals Femmes Vattaal,
Slagerij van Kampen of Cesar Zuiderwijk's drum show. Femmes Vattaal brengt
een slagwerk-act waarbij olievaten de hoofdrol spelen. Er wordt een goede balans
tussen ritme, sfeer, spanning en show gecreëerd. Het resultaat is een krachtig visueel
en auditief spektakel. De muziek wordt door de bandleden zelf geschreven,
waarbij interessante ritmes worden uitgewerkt
tot een nieuw nummer. De groep bestaat louter uit dames.

Diverse animatie-acts mogelijk zoals:

Ton van der Velden/Pas Ingezaaid
Nederland is rijk aan animatie-acts, deze zijn allemaal bij ons te boeken. Ik geef een voorbeeld:
Op uw feest worden alle gasten op een ludieke manier ontvangen, de portier oogt wel
een beetje vreemd maar uw gasten geven hem nog het voordeel van de twijfel.
Uw gasten voelen zich even belangrijk, al gaat het niet allemaal volgens het boekje.
Tijdens het feest gebeuren er allerlei gekke dingen,
brand in de keuken, een dronken ober die zijn privé problemen aan uw gasten voorlegt,
en de hapjes zelf ook lekker vindt. Er zijn talloze variaties te bedenken zoals:
butler-,beveiligings-,lakeien-,waarzeggers-, klusjes, buffet-act. enz..

Diverse Hypnose-acts mogelijk zoals:
Mr. Mensink

Rasti Rostelli werd beroemd in Nederland met zijn hypnoseshows. Voor elk feest is er een
hypnoseshow mogelijk. Mr. Mensink, ook bekend van t.v, brengt zijn gasten naar een
andere wereld. Wist u dat u onder hypno; die kletsmajoor ineens een spraakgebrek heeft?
en die kettingroker geen sigarettenrook meer kan verdragen?,
en u uw vriend een boeing 747 op het podium kan zien
binnen loodsen? Geloof het of niet: Mr. Mensink zal u met zijn eigentijdse show laten zien en
ervaren dat vele zaken die u tot nu toe voor onmogelijk hield, toch wel degelijk mogelijk zijn!

Diverse magic-acts mogelijk zoals:

Hans Kazan/Manro & Lois
In de magic entertainmentwereld zijn er legio professionele shows te boeken.
Zo nodigen Manro & Lois u uit voor een magische reis in een wereld vol illusies.
U zult u ademloos kunnen zien hoe Lois zweeft. U zult getuige zijn van onmogelijke
verdwijningen en verschijningen, bizarre verplaatsingen en huiveringwekkende
illusies. Manro & Lois, die perfect op elkaar zijn ingespeeld,
weten u van het begin tot het eind te boeien. Ook Hans Kazan & Magic Unlimited
brengen een fascinerende illusieshow waarin twee
generaties Kazan het publiek meevoeren naar de wonderlijke wereld van magie.

Diverse travestie-acts mogelijk zoals:

Het boeken van travestie acts is nog steeds in.
Het zijn stijlvolle shows met veel glamour.
Denk eens aan een feestavond waarbij u niet verteld dat de desbetreffende dames eigenlijk
heren zijn. De act begint en al snel staan vele mannen voor het podium zich te vergapen aan de
bloedmooie"dames", die een flitsende show op het podium brengen. Hier en daar een sjansje en
over en weer een knipoog. Al gaande weg voelen de heren nattigheid. Na het optreden wordt er
druk gediscusseerd: waren dat echt jongens?
Leuke acts blijven: The Three Degrees, of The Supremes

The Funky Diva's/Jodelheidi/The Working Girls

Diverse strip-acts mogelijk zoals:

Strip dance "American Showgirls"

The American Show Girls/Miss Baywatch verkiezing
wordt vertegenwoordigd door 5 van de de mooiste erotische
meisjes uit de show business. De meisjes brengen een uiterst professionele show
waarin veel variaties dancemuziek en kostuums worden gebruikt. Het wordt echt zweten in
de zaal als de "dames" een wervelende gevarieerde show opvoeren van maar liefst
2 x 40 min. Tijdens de show zal het podium continu bezet zijn door 2, 3 of 5 dames.
De special acts bestaan uit een :"Geweldige vuur show", "Cowboy & Indianen act",
"Russische soldaten show", "Heksen act" "Gangster act van 3 pers." ,"Nonnen met
zusters act" etc etc.....En wie het nu nog niet warm heeft, mag even met de dames op de foto !
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