
Modules voor Entertainmentburo De Vrolijke Noot

Duurzame tante's (nieuw!!) De Zusters
Speeltijd: 2x 40 min. (binnen 3 uur) Solo- - Prijscategorie: euro 300,
Duo - Prijscategorie: euro 425,
Ook mogelijk inclusief Schoonmaak materialen en of vuilniszakken extra speeltijd
(totaal 3x 40 min) of (totaal 4x 40 min.) mogelijk tegen meerprijs 75,=.
Reiskosten: € 0,25 per km Buiten de regio midden Delfland

Clown Pippap en Stip
Speeltijd: 3x 30 min. (binnen 3 uur)
Aantal Spelers:Duo Prijscategorie: 425,= eur excl. 9% BTW
Extra speeltijd van 30 min. (binnen 1 uur) is mogelijk
Reiskosten: € 0,25 per km Buiten de regio midden Delfland

Sinterklaas en/of piet op huisbezoek
Speeltijd: 1 x 40 min.)
Duo- prijscategorie: 175,= euro inclusief
*strooigoed en Mooie brief van de sint voor en na zijn komst.
* Reiskosten binnen de regio
* Buiten Midden Delfland 0,25 per km
Speeltijd: 1x 30 min
Solo- - Prijscategorie: 60,-125 euro Duo - of kwartet: Prijscategorie: 125-550 euro
extra speeltijd (totaal mogelijk 4 x 30 min) binnen 3 uur .
inclusief strooigoed
Reiskosten buiten de regio € 0.25 per km
Sinterklaas
Tijdsduur: 3x 30 min. (binnen 3 uur) Aantal Spelers: 1
Solo Prijscategorie: 300-500,= eur excl. 9% BTW
Extra speeltijd van 30 min. (binnen 3 uur) is mogelijk - M



Valentijns Clowns
Tijdsduur: 3x 30 min. (binnen 3 uur)
Aantal Spelers: duo Prijscategorie 425,= euro excl. 9% BTW
Extra speeltijd van 30 min. (binnen 1 uur) is mogelijk - Meerprijs 75,= euro.
Excl. reiskosten: € 0,25 per km Buiten de regio Midden Delfland.
Bovenstaande act is inclusief hartjessnoepjes om uit te delen en of andere promotieartikelen

Straattheater voor festivals
Speeltijd: 3x 20 min. (binnen 3 uur)
Solo- Prijscategorie: 775- euro
duo/ group 1775,-
Extra speeltijd 1 x 30 min binnen 1 uur is mogelijk-meerprijs 750,=euro
Excl. reiskosten: € 0,25 per km Buiten de regio midden Delfland.

Straattheater familievoorstelling Water en Zooi
Tijdsduur: 3x 20 min. (binnen 3 uur)
Aantal Spelers: duo Prijscategorie 625,= euro excl. 9% BTW
Excl. reiskosten: € 0,25 per km Buiten de regio Midden Delfland.



Openings /Ontvangst Act
Mogelijkheden aangepast aan thema.
Speeltijd: 3x 30 min. (binnen 3 uur)
Aantal Spelers:Duo Prijscategorie: 425,= eur excl. 9% BTW
Extra speeltijd van 30 min. (binnen 1 uur) is mogelijk
Reiskosten: € 0,25 per km Buiten de regio midden Delfland

Op verjaardag bij..
Speeltijd: Speeltijd 3 uur
Duo - Prijscategorie: 600-1000 euro
inclusief:
1 Poppenkast "Huis van Pippap"
2 Sminck of glittertattoo's of modelleer ballonnen naar keuze.
3 of workshop incl.cadeautje voor 10 kinderen
4 kleurplaten van de clowns
5 Verkleedkist
inclusief Materialen voor:
Thema materiaal 10 kinderen
Thema's zijn:
Circus prinses Indianen/Cowboys griezel divers naar keuze
Extra speeltijd is mogelijk tegen meerprijs van 75,=
extra materialen in overleg
Reiskosten: € 0,25 per km Buiten de regio midden Delfland

Thema verhuur kleding:
Indianen,prinsessen,Sinterklaas,Kerstman ,bruidsmeisje,elfje,vampier ,ridder,mexicaan
,clowns,oude dame,Glamour

Themafeesten
Halloween
speeltijd 3x 30 minuten binnen 3 uur
extra speeltijd 1x 30 minuten met een meerprijs van 125,euro
Solo prijscategorie euro 300,,
Duo prijscategorie euro 425,
*Bij deze Griezel show is vuur spuwen mogelijk op aanvraag
en zijn griezel snoep goed in begrepen



Promo en Reclame
Speeltijd: 2x 40 min. (binnen 3 uur)
Solo- - Prijscategorie: 500-600 euro
Duo - Prijscategorie: 600-1000 euro
extra speeltijd (totaal 3x 40 min) of (totaal 4x 40 min.) mogelijk tegen meerprijs 75,=.
Reiskosten: € 0,25 per km Buiten de regio midden Delfland

Netwerkmeeting Entertainment
speeltijd 3x 30 minuten binnen 3 uur
extra speeltijd 1x 30 minuten met een meerprijs van 75,euro
Solo prijscategorie euro 175
Duo prijscategorie euro 325
Wenst u,dat het entertainment flyers hapjes of anderen presentaties doet? Er is veel mogelijk

(naSchoolse) workshop Het motortje in je buik
10 x 90 min les met in de laatste les een voorstelling en certificaat
prijscategorie 1.050,=euro *
exclusief materialen
2 begeleiders clowniek

Zorg-geef-clown : Voor instellingen
Begeleiding en coaching
3 a 4 x per week 1 a 3 uur per dag afhankelijk van de indicatie van WMO
Met een plan van aanpak voor zelfredzaamheid.
verzorgingshuizen
Om de verzorgers te ontzorgen het beste medicijn :Heeft u de zorg ?Geef een clown !
1 x maal bezoek 120 minuten (indeling van tijd in overleg)
Solo-prijscategorie- 350,=
duo-prijscategorie- 450,=
strippenkaart "op bezoek bij ":strippenkaart heeft 5 bezoeken tegoed.
solo-prijscategorie- 1.500,= duo-prijscategorie- 1.750,= inclusief reiskosten en materialen



Knutsel Clown workshops a € 11,50 per kind duur 120 minuten incl. materialen, reiskosten (binnen een
straal van 15 km, drinken en versnapering voor de kinderen.
1 Repair Kid
2 Portemonnee van melkpak
3 Speksteen amulet
4 Upcycle van shirts tot tas
5 Ketting van kralen
6 Je eigen gezicht schminken
7 Portret schilderen met acryl
8 Spel knutselen
9 Tekenmachine workshop
10 Eetbaar slime
11 Modelleer ballonnen
12 Thema knutsel
*Nieuw*
13 Kaarsen maken
14 Zeepjes maken
Thema knutselen voor oa
Pasen Halloween Kerst Vader- of moederdag


