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Gefeliciteerd!
Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie
voornemen om te gaan trouwen!
Dat betekend dat er een drukke tijd staat te
wachten, wanneer jullie plannen maken
voor jullie aanstaande bruiloft.

Bruiloftsh
ow
Noord-Ne s voor
derland!

Het huwelijk is voor de meeste gevallen de
meest belangrijke en opwindende dag in
het leven en jullie willen natuurlijk het
liefste dat alles goed verloopt.
De mooiste dag van jullie leven, verdient
ook de mooiste feestavond van jullie
leven! Dit is natuurlijk afhankelijk van
een aantal factoren waarbij de muziek
natuurlijk een belangrijke rol speelt.
Al honderden tevreden bruidsparen zijn
jullie voorgegaan, en hebben hun keuze
op ons laten vallen!
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Tips & Advies

Drive-In-Show

* Probeer een logische indeling van jullie feest te maken.

De Wedding Drive-In-Shows zijn speciaal geschikt voor brui-

Plan stukjes/speeches/optredens aan het begin van de

loften met tussen de 50 en 250 gasten. De lichtshow is vol-

avond zodat jullie gasten het tweede gedeelte van de

doende groot, de apparatuur is van uitstekende kwaliteit, en

avond ongestoord kunnen swingen.

onze attente en ervaren allround DJ's zorgen voor een per-

Ongetwijfeld is de Wedding-Drive-In-Show niet de goed-

fecte sfeer.

koopste van Nederland. Veel collega's hanteren (veel) la-

* Bepaald vooraf of jullie een 'zit' feest of een 'swing' feest
willen. De aanwezigheid van veel zitplaatsen verhoogt de

Muziekkeuze - De avond wordt geheel aan jullie wensen aan-

drempel voor de gasten om de dansvloer op te gaan. Sta-

gepast. Rustig beginnen met achtergrond muziek, stijlvol

tafels daarentegen maakt dat juist weer makkelijker.

openen met een mooie foxtrot of Engelse wals als openingsdans of direct 'los' gaan met de beste dance classics. Ui-

* Informeer ons van tevoren over stukjes en acts (dansers,

daarvoor. Een cassettedeck, MD-speler of extra microfoon

Duur optreden - De duur van een weddingshow staat in prin-

nemen we dan graag voor jullie mee!

cipe niet vast. De duur wordt besproken tijdens de kennisma-

drive-in-show, drie bands, een artiest en zanger tussen 10
en 2 uur... Hou het liever op een goede drive-in-show.

king.

luidsinstallatie met DJ. Onze weddingshows zijn uitgerust met
de laatste technieken op het gebied van gerenommeerde licht

mensen aanwezig zijn.

- & geluidsapparatuur, en zullen wellicht ongemerkt, maar
ongetwijfeld bijdragen aan de feeststemming!

menhangen met de bruiloft? Neem gerust contact met ons
op. Wij denken graag met jullie mee en met onze ervaring
kunnen wij misschien nog wel leuke ideeën aandragen voor
jullie bruiloft!

Boeken
Om definitief te boeken kunnen jullie contact met ons opnemen via e-mail of telefoon. Wij sturen jullie vervolgens een
bevestiging, zodat alle afspraken duidelijk op papier staan.

* Naast de standaard weddingshows zijn er natuurlijk nog
veel meer mogelijkheden. Wij verhuren onder andere ook
beamers en bubbel– en sneeuwmachines. Ook een
wedding-fotograaf behoort tot de mogelijkheden. Informeer gerust naar de uitgebreide mogelijkheden op dat
gebied.

kunnen wij jullie echter wel garanderen dat onze shows
goed zijn, en dat er veel aandacht wordt besteed aan jullie
feest en jullie wensen.

Wedding Drive-In-Show 1
• Geluid (geschikt tot ± 120 pers )
• Lichtshow
• Professionele DJ
• Opbouwen en afbreken

Sets - Onder een weddingshow verstaan wij de licht- en ge-

* Richt de zaal zo in dat het al gezellig is als nog niet alle

* Jullie willen graag advies over een aantal zaken die sa-

gere tarieven dan wij doen. Vanuit ons professionalisme

teraard wordt dit van te voren besproken.

zangers, artiesten enzovoort) en de benodigde apparatuur

* Organiseer niet teveel dingen op één avond. Dus niet een

Tarieven

Wedding Drive-In-Show 2
• Geluid (geschikt tot ± 250 pers )
• Lichtshow
• Professionele DJ
• Opbouwen en afbreken
• Wedding - Fotograaf*
*Extra opties op aanvraag
mogelijk.

Als jullie hebben geboekt plannen we (indien natuurlijk ge-

De Wedding DriveDrive-InIn-Show

wenst) een aantal weken voor jullie trouwdatum een gesprek

Onderdeel van de DenMar Drive-In-Show

om jullie wensen door te nemen. Er worden dan zaken be-

Weereweg 10

sproken als de opbouw van de avond, het openingsnummer

9937TR Meedhuizen

en de muziekkeuze. Natuurlijk kunnen we jullie daarbij ook
wat handige tips geven. Natuurlijk is het ook mogelijk om
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eens te komen kijken bij een van onze weddingshows.
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€375,exclusief BTW
en inclusief
reiskosten

€475,exclusief BTW
en inclusief
reiskosten

