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Fleur uw feest op met een voorbeeld van volgende topacts:
Diverse Goochel-acts zoals:

Minze Dijksma

Nog altijd is het een succes een goochelaar op uw feest uit te nodigen.
Nederland heeft een breed scala aan goochelaars. Minze Dijksma is een van de
bekendere deze bekendheid heeft hij o.a. te danken aan het feit dat
hij in het verleden 1e werd bij het Nationaal Goochelcongres.
Minze is inzetbaar met een podium act, maar ook met een table magic-act.
Geschikt voor bijna elk soort feest.

Diverse Bandparodisten-acts mogelijk zoals:

Malle Pietje

Iedereen kent natuurlijk André van Duyn, die zijn carriére ooit begon als
bandparodist. Ook in deze tijd worden bandparodisten veel gevraagd bij
allerhande feesten en partijen.
Als voorbeeld heeft Malle Pietje nog steeds een ontzettende leuke act.
Hij brengt door allerlei stukken en fragmenten van bestaande muziek een
komische act van +/- 30 min.

Diverse Thema-acts mogelijk zoals:

The Blues Brothers

Haal de legendarische Blues Brothers nog eens terug op uw feestavond.
De heren brengen in een wervelende show alle hits van toen
even terug in de sfeer van weleer.
De act is uiteraard ook zeer geschikt voor thema avonden.
Maar een ding is zeker.. de muziek en het entertainment van
"The Blues Brothers" is en blijft tijdloos.

Diverse Thema-acts mogelijk zoals:

ABBA Imitatie

ABBA.. ooit begonnen na het Eurovisie songfestival, en daarna uitgegroeid tot
een van de beroemdste poplegendes van de 20e eeuw. ABBA ging ooit ten onder
aan hun eigen succes, maar werd niet vergeten. Dat bleek de afgelopen jaren
toen ze opnieuw de hitlijsten bestegen. Al was dat door enkel nieuwe artiesten
die de hits van ABBA opnieuw uitbrachten. Daar ABBA nooit meer zal optreden in de
oude bezetting zijn er een aantal fans-musici om deze legendarische act
niet verloren te laten gaan. U kunt ze opnieuw live meemaken
en de hits van weleer komen weer tot leven... alsof ze nooit weg zijn geweest!

Diverse overige-acts mogelijk zoals:

De Sjonnies

Het leven zit niet altijd even mee.., maar dat is dus niet de denkwijze van
de Sjonnies. Een vader en twee zoons brengen op een nieuwe ouderwetse
manier feest in de tent. Bekend zijn ze natuurlijk van de hits
"Dans je de hele nacht met mij", De Bostella",
en Blauw van de Sangria". Een concert van de Sjonnies staat garant voor
een avond vol gezelligheid, humor en polonaise.
Zelfs een familieruzietje tijdens het concert mag de pret niet drukken

Diverse house/dance-acts mogelijk zoals:

Wonderland

Wonderland is een van de vele house en dance acts die de afgelopen jaren
de hitlijsten hebben bestegen. De jeugd is er gek van, en bij een strakke
programmering ontkom je er haast niet aan om z'n act in huis te halen.
Het is een komen en gaan van deze acts, en het is dan ook verstandig
de hitlijsten te volgen wat er actueel is.Toch is het een verademing om te zien
wat er zoal speelt bij de jeugd,
dus boeken dit entertainment, en swing eens modern mee!
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