
Zo kan uw feest eruit zien...
Op het moment dat uw gasten bij de feestzaal arriveren, wacht hun de eerste vreemde 
verrassing. Een aantal zéér vriendelijke welkomstborden met opschriften zoals "Militair
Oefenterrein" en "Pas Op - Loslopende Schoonmoeders" maken uw gasten duidelijk dat

deze avond absoluut anders zal worden dan een "doodgewoon feessie".

Consumptiebonnen & spaarzegels
Terwijl de gasten binnenkomen, worden ze verwelkomd door een, van

het uitzendbureau afkomstige, piccolo die bovendien zeer slecht 
geïnstrueerd is. De piccolo maakt zijn fouten echter ruimschoots

goed door de gasten te trakteren op overbodige consumptie-
bonnen, Douwe Egberts spaarzegels en vervallen staatsloten.

Grand opening(?)
Helaas voor het publiek heeft de presentator de verkeerde
tekst ingestudeerd, laat het Rad van Onfortuin draaien en

is de D.J. op de verkeerde momenten goed in de weer
met zijn GSM?

U voelt zich al spoedig 
een heel ander mens

Dan is het tijd voor de attracties. Bij de schiettent uit
het Milde Westen wint u absoluut foudte 

prijsjes en bij  de fun fotostand voelt u zich al 
spoedig een heel ander mens. 

Foudte Obers
Natuurlijk wordt u tussendoor bediend door een

Foudte, Foudte, Foudte Ober. Het gewone Foudte
personeel heeft dan ook de handen vol om alles

weer scheef ...eh récht te zetten.

Na het buffet 
is het echter tijd

voor entertainment.
Een bingoronde met

prijzen voor iedereen
die niét Bingo heeft, en

een goochelact van iemand
die Fout geboren is. Helaas

voor zijn assistente eindigt de act
in een ware catastrofe. Natuurlijk

kan er uitstekend gedanst worden 
wanneer de prepaid-kaart van de 

D.J. uiteindelijk leeg is.

Wij verzorgen voor u:
* Goet Foudte entourage/decoraties * Entree met piccolo
* Openings scène & toespraak (Rad van Onfortuin)
* Een Foudte, Foudte, Foudte Ober
* Schiettent met begeleider en prijsjes * Fun Fotostand
* Enkele korte intermezzo's met o.a. Anti Bingo
* Optreden Foudte goochelaar * Reserve goochelassistente
* DJ met complete drive-in show * Op- en afbouw
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Een feest organiseren 

kan iedereen.

Een goéd feest organiseren 

kan  niét iedereen.

Een Goet Foud Feest 

organiseren 

kunnen alleen wij!


