De Entertainment Specialist maakt van uw feest/ evenement een onvergetelijke happening.
Ervaren alround mix dj’s, spectaculaire live acts en een hoogwaardige geluidsinstallatie met
luxe lichtshow zorgen hiervoor.
Stijlvolle dj’s draaien de allerbeste hits van vroeger en nu.
Als geen ander voelen ze de juiste sfeer aan en weten ze precies wat ze moeten draaien om er
een geslaagd feest/ evenement van te maken.
Live artiesten (o.a. saxofonisten, percussionisten en vocalisten) maken het geheel nóg
muzikaler en dynamischer.
Een echte aanrader dus!
Kortom, De Entertainment Specialist maakt van uw feest/ evenement een echt hoogtepunt
waar de gasten nog lang met veel plezier op terug zullen kijken!

De live-acts van De Entertainment Specialist zijn de perfecte sfeermakers om
uw feest of event extra dynamiek te geven.
Alle live-acts duren twee uur. De artiest treedt tijdens de set van de dj meerdere keren op.
De toevoeging van één van deze live-acts is een absolute meerwaarde voor uw feest of event!
“ De combinatie van een dj & vocalist & saxofonist is goud! Wat een energie!”

Onze meest geboekte spetterende en energieke combinatie!
De saxofonist maakt van uw feest een nog specialere beleving! Hij brengt live muziek terug naar de oorsprong.
Funky tunes en sublieme toevoegingen, een saxofonist maakt hedendaagse muziek toegankelijker. Daarnaast komt
het feest eerder op gang..
“ Een saxofonist maakt het verschil!”

More rhythm = more dance!
De mix van het drummen tijdens het draaien geeft u een unieke belevenis.
Tijdens dit bijzondere optreden draait de dj de beste muziek en speelt hij live mee! Alle stijlen zijn mogelijk.
Door het toevoegen van ritme wordt muziek meer dansbaar, toegankelijker en komt het event beter op gang!
Met zijn opzwepende ritmes speelt hij in op het publiek in de juiste sfeer op het juiste moment.
Boek nu onze DJ ON DRUMS, en probeer tijdens uw event nog maar eens stil te staan!
Speeltijd DJ ON DRUMS: 4 – 5 uur
Aanrader:
DJ ON DRUMS & SAX
Voeg aan het optreden van de DJ ON DRUMS een live saxofonist toe!
Dankzij de toevoeging van een live saxofonist wordt de muziek toegankelijker, spectaculair, en swingt het meer.
Onze saxofonisten voegen zich tussen het publiek en maken er een onvergetelijke show van!
Speeltijd DJ: 4 - 5 uur
Speeltijd SAX: 2 uur

De huwelijksvoltrekking, een warm en intiem moment.
Stel u zich voor; Uw muziekkeuze live ten gehore gebracht tijdens deze memorabele gebeurtenis…
Begeleid door (een) live muzikant(en) of prachtige orkestbanden brengen de vocalisten van De
Entertainment Specialist u en uw gasten in vervoering met hun stemmen tijdens, voor en/of na de
ceremonie. Dit op comfortabel niveau, perfect afgestemd op de ruimte. Er is keuze uit een breed
repertoire dat varieert van Pop tot Jazz en alles daartussen. Uiteraard hebben alle vocalisten van
De Entertainment Specialist hun eigen specialiteiten.
In overleg wordt het programma met uw persoonlijke voorkeur samengesteld. Ook is er de
mogelijkheid om bijvoorbeeld een zelf geschreven tekst op een bestaand nummer uit te laten voeren.
(Tip!!!)
Prachtige lovesongs die u raken en ontroeren door muziek die bij u speciale herinneringen oproepen.
De eerste ontmoeting, het eerste afspraakje, de eerste kus.
Uiteraard is er de mogelijkheid muziek te kiezen die niet in het standaard repertoire zit.
Kortom, een ceremonie vocalist zal van uw ceremonie een moment maken om nooit meer te vergeten.
“ Dit live optreden geeft ons kippenvel!”

Multi Color Led Sticks

La Hora Loca

Boek nu onze Multicolor La hora loca is misschien
het beste te vertalen als
Led Sticks.
een uurtje 'op stelten'
waarbij in sommige
Inzetbaar voor elke
gevallen de stelten
gelegenheid.
letterlijk worden
genomen; tegen een uur
Een echte sfeermaker.
of tien / elf een uur lang
de zaal op zijn kop met
Hip & kleurrijk.
ludieke Venitiaanse
maskers & Braziliaanse
Een extra toevoeging
attributen.
voor uw feest!
Een charmante Hostess
dame is tegen meerprijs
bij te boeken.

Confetti

Co2 Gun

Boek nu onze Confetti
Shooters.

Boek nu onze CO2
Gun.

Knallend uw feest
openen?

Altijd al als een festival
artiest een CO2 Gun
willen bedienen?

Dit effect zorgt
gegarandeerd voor
meerdere hoogtepunten.
Te bestellen in meerdere
kleuren!

Dit effect zorgt
gegarandeerd voor de
WOW factor.
Ijskoude CO2 die over
het publiek heen
"geschoten" wordt!

Pioneer dj equipment
1x DJM 900NXS2, 3x
CDJ 2000NXS2,

Verlichte dansvloer

Stijlvol wit sky leren dj booth

Mobiele dj booth

Extra licht

Confetti of streamers

Led zuil

( 3 x 2 Shots)

1 meter, 1,5 meter , 2 meter

450 watt monitor

Professionele
geluidsset
tot 200 personen

Uplighters

