
Willkommen!
Uw gasten komen aan bij de zaal en worden verwelkomd door
Heidi en Peter. Terwijl de sneeuw naar beneden dwarrelt, voorzien
Heidi en Peter de gasten van een Tiroler hoed. De DJ opent met
de Zillertaler Hochzeitsmarsch, gevolgd door “Ein Prosit”.

Dan gaan de attracties open. Test uw vaardigheid bij het
Bergsteigerspiel, de reuzegrote bibberspiraal. Wie wordt er
kampioen bierpulschuiven? Met Heidi als begeleider zit de kans
er dik in dat u met zo’n fraaie bierpul naar huis gaat. Aan de
andere kant van de zaal staat een wel heel bekende paarse koe.
Onder leiding van Peter kunt u hier uw vaardigheid testen in het
koemelken. En natuurlijk is er voor elke deelnemer als beloning
een stuk Alpenmelkchocolade.

Dan kondigt Peter aan dat het tijd is voor de houthakkerswedstrijd.
Twee stoere mannen uit het publiek gaan geblinddoekt houthakken.

Maar waar is het hout gebleven?
De lachsalvo’s uit de zaal 

overstemmen het hout-
hakkersgeluid...

De DJ heeft inmiddels
al enkele vrijwilligers 
aangewezen voor
het “Zingen Met De

Wondermicrofoon”.

Humor op en top! 
Heidi en Peter zorgen er
wel voor dat iedereen

een winnaar is.

Zingen met de wondermicrofoon
Na jarenlang onderzoek is nu eindelijk de microfoon uitgevonden
waarmee iedereen kan zingen! Mooi zingen is nu dus ook
voor u weggelegd. Dit is dé microfoon die Boney M. eigenlijk
nodig had. Dit is dé microfoon die in de nieuwe editie van
Idols absoluut verboden zal zijn! Er is een ruime keuze aan
songtitels voorhanden.

Wij verzorgen voor u:
• Diverse Tiroler decors

• Heidi en Peter met gastenontvangst
• Sneeuwmachine bij de entree

• Tiroler hoedjes (150 stuks in bruikleen)
• Glühweinstand
• Bergsteigerspiel 

• Bierpulschuiven met begeleider
• Koemelken met begeleider

• Houthakkerswedstrijd met prijs
• Bierpullen en Milkachocolade (prijzen attracties)

• Zingen met de wondermicrofoon
• DJ met drive-in show

• Op- en afbouw
• Afwijkend programma op verzoek leverbaar

Let op!
Glühweinstand is exclusief glühwein en bedienend personeel.
Dit dient te worden verzorgd door opdrachtgever c.q. locatie.

Extra leverbaar:
• Accordeonist

• Live orkest

• Egerlander kapel

• Bierpullen 0,3 ltr.

• Lange tafels en bankensets

• Spijkerslaan (spelattractie)

• Houtzagen (spelattractie)

9

Het enige dat ontbreekt is 12 uur 
in de bus zitten...


