
Voor veel mensen was het 
discotijdperk de meest 
opwindende tijd van hun 
leven. En de muziek uit 
de seventies en eighties 
doet hun hart nog altijd 
sneller kloppen. Maar 
ook degenen die niet zijn 
opgegroeid met Toppop 
zijn vaak weg van deze 
swingende muziek. 
De uitbundige Disco Party
drive-in show is dan ook 
voor iedereen 
onweerstaanbaar. 
De DJ brengt alle bekende funk- en discoclassics van toppers als 
Rose Royce, Donna Summer, The Bee Gees, The Trammps, Abba, John 
Travolta, Michael Jackson, Tina Turner e.v.a. Megahits bepalen het tempo 
van dit swingende dansfeest!

Glitter!Glitter!
De spectaculaire Carré truss-constructie met div. lichteffecten boven de dans-
vloer, roterende spiegelbollen en seventies decorpanelen brengen uw gasten
vast en zeker in de juiste sfeer.

Als jAls je haar maar goe haar maar goeed zit!d zit!
Onze zeer vakkundige kapsters zorgen ervoor dat uw gasten weer in de mode
zijn. Van hip tot kroes, uw haar zit binnen de kortste keren perfect in model! 

SSeventies Inc.
Voor de liefhebbers van de Seventies en Disco een wervelend optreden van Seventies Inc.
Met nummers zoals; Disco Inferno - Get down on it - That's the way I like it, gaat geheid
het dak er af!

The FinaThe Final Countdowl Countdown (n (KKabuki Fabuki Feestivastival)l)
Een betere finale kunt u zich niet wensen! Op het hoogtepunt van de 
avond verrassen wij uw feestende en dansende gasten op een feestelijke laag
super confetti (medium size) en/of serpentines welke als extra surprise 
plotseling uit de lucht komen vallen... Een zeer spectaculaire en kleurrijke 
afsluiting van uw party! (alle kleuren mogelijk en desgewenst in uw 
huisstijlkleuren leverbaar).

Wij verWij verzorzorgen vogen voor uor u
- Zeer fraai seventies decor
- The Disco Inferno drive-in-show 
- Carré truss-constructie met lichteffecten boven de dansvloer
- 4 roterende spiegelbollen
- Kabuki Festival 
- Seventies Inc. (spectaculaire live disco-act)
- Hairdress Studio 
- Complete geluidsinstallatie
- Op- en afbouw
- Afwijkend programma op verzoek leverbaar
- Exclusief food & beverage (op aanvraag)

ExtrExtra leverba leverbaaraar
- Verlichte dansvloer
- Live orkest
- Digitale karikaturen stand


