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TE BOEKEN ARTIESTEN EN BANDS 
WWW.CEREMONIEMEESTER.COM  

ORKESTEN (SELECTIE) 

• Balance 

• Showorkest Beethoven 

• Bob East Showband 

• Celebration 

• Coconut Showband 

• Stephan Geusebroek Band (begeleidingsorkest) 

• Hermes House Band 

• Hollywood Boulevard 

• Just in Case 

• Papa di Grazzi 

• Sez You 

• Too Hot To Handle 

• Top Secret 

 

SPECIALE ORKESTEN (SELECTIE) 

• The Coronas (soort juke box band) 

• The Crazy Piano’s 

• Dixieland band, of compleet dixie orkest 

• Flat Out “meet the Proms” 

• Glasblazers (straat-/dweilorkest) 

• Heverband (60 pers.) 

• Jazz orkest 

• Willy Latino Caribische band 

• MXL (U sms’t de door u gewenste song) 

• The New Metronome Big Band 

• Rosenberg (zigeuner bandje) 

• Salonorkest 

• Tintje Mokum (Hollandse meezingers) 

 

 

 

 

PRESENTATIE HEREN 

• Arie Boomsma 

• Robert ten Brink 

• Beau van Erven Dorens 

• Rik Felderhof 

• Lange Frans 

• Ewout Genemans 

• Winston Gerschtanowitz 

• Jamai 

• Rob Kamphues 

• Ruben Nicolai 

• Gijs Staverman 

• Manuel Venderbos 

• Jan Versteegh 

• Dennis Weening 

• John Williams 

• Eddy Zoey 

 

PRESENTATIE DAMES 

• Susan Blokhuis 

• Froukje de Both 

• Nicolette van Dam 

• Wendy van Dijk 

• Chantal Janzen 

• Eva Jinek 

• Lieke van Lexmond 

• Bridget Maasland 

• Fatima Moreira de Melo 

• Caroline Tensen 

• Lauren Vester 

• Merel Westrik 

• Anita Witzier 
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MOGELIJKE SHOWBLOKKEN 
DIT OVERZICHT GEEFT EEN INDRUK VAN DE MOGELIJKHEDEN 

FEESTELIJK 

• 20 minuten Braziliaans carnaval met schitterend uitgedoste dames en heren 

• Demonstratie samba- en limbodansen (interactief) 

• Musicalsterren zoals Alex Klaasen, Jamai, Jim Bakkum, Romy Monteiro, René    

   van Kooten, Chaira Borderslee, Noortje Herlaar, Stanley Burleson etc. 

• Wereldreis showblokken, Latino, Saturdaynight fever, Moulin Rouge 

• 3 x 15 minuten musicalshow met disco fever seventies blok, Chicago en 

   James Bond medley 

• The Crazy Piano’s (hoe gek kun je zijn op twee vleugels) 

• Hollands blok met alleen meezingers (kan ook in aparte ruimte) 

 

MOOI OM NAAR TE KIJKEN 

• Een half uurtje Broadway met de hoogtepunten uit diverse musicals denk 

   aan Grease, Hair, Phantom, Miss Saigon, West Side Story etc. 

• Bariton Hans van Heiningen (Pavarotti & Friends) eventueel met 

   showballet 

• Tissue act (doeken act zie foto hiernaast) 

• De tien tenoren 

• 2 x 15 minuten showdansen uit heel de wereld bijvoorbeeld 

   Mexicaans (prachtige kostuums) en Iers (tapdansen en op de tenen, 

   denk aan “Riverdance”) 

• Stomp (percussie op vuilnisbakken, steigerpijpen, kruiwagens etc.) 

• The Beauty & the Beats (dames slagwerkshow) 

• Circle Percussion (Japanse en Afrikaanse Percussie) 

• Franse shows denk aan Moulin Rouge, can can en montmartre 

• Modeshow (100 jaar mode in Nederland een vlotte show) 

• String lights met ballon act (prachtig viool-optreden met 

   Sylvia Houtzager ex. Flairck) 

• Circusacts, acrobatiek (Cirque du Soleil) 

• Steltlopersacts met veel rook, licht en geluidseffecten 

• Walking act met Portugese fadozangeres eventueel met steltlopers 

• Illusionist Sittah, Christian Farla (flexibel), Hans Klok (snel), Ger Copper (mooi 

   met black light), David Copperfield (de naam) of wereldkampioen Scott 

   (komisch) 

• A capella optreden van Montezuma’s Revenge of Intermezzo 

   (ook maatwerk) 

• Zenga drakenshow 

• Laser- en beamshow ook te boeken met een topzangeres als openings of 

   slotact 

• Afsluitend binnen- of buitenvuurwerk (afhankelijk van de vergunningen) 

• Nationaal ballet 

• Blue Man Group 
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MOGELIJKE SHOWBLOKKEN 
DIT OVERZICHT GEEFT EEN INDRUK VAN DE MOGELIJKHEDEN  

SWINGEND, DANSBAAR 

• Groove Kings, break dance en battle show 

• Come Correct, break dance show in maatpak 

• Ill Skill Squad breakdance, popping & locking en electric boogie, “don’t try this at work” 

• Elastic Double “hypermobiele” dansstijl 

• Instuderen Flashmob (idee afscheid Oprah met I got a Feeling van Black Eyed Peas) 

• Swingend optreden van een “black” gospelkoor 

• Abba Act 

• Blues Brothers act (eventueel in combinatie met complete band) 

• Tamara & Friends (snelle verkleedpartijen van Evita Perron tot House) 

• Travestie act: The Alley girls, Dutch Diana Ross, Dutch Tina Turner 

• Showblokken 60’s, 70’s, 80’s of 90’s 

• Optreden van een internationale artiest/groep die in Nederland of één van onze buurlanden op 

   tournee zijn (drukt de prijs aanzienlijk) denk aan, zie hieronder 

• Wereldartiesten uit 70’s, 80’s, 90’s of 00’s  denk aan Viola Wills, Patrick Hernandez, Tavares, Weather Girls, 

   Gloria Gaynor, Three Degrees, 2 Unlimited, En Vogue en vele anderen 

• Topzanger/zangeres als swingende finale act inclusief blok- en/of kooidanseressen 

• Raisa Gipsy Jazz trio 

• Rhythm & Brass band van 10 tot 30 personen 

 

CABARETESK 

• Gekke acteurs die regelmatig als andere typetjes terugkeren en optreden (minimaal 2 personen) 

• Een bekende cabaretier, zoals Hans Lebbis, Jeroen van Koningsbrugge, Najib Amhali, Jules Deelder, 

   Karin Bloemen, Bart Chabot of een goede stand-up comedian zoals Jan Jaap van der Wal of Judith Schut. 

• Noblesse Oblige (4 stijlvolle sopranen) 

• Musique à la carte (stijlvol zingend duo of trio dat langs de gasten gaat) 

• Musicals in motion met Brigitte Nijman (Evita, Grease) en Tony Neef (Miss Saigon, Chicago, 

   Titanic, Saturday Night Fever etc.) 

• Hypnose show 

• Fanfare ook op de fiets ± 40 personen 

• Parade met steltlopers 

• Wereldkampioen Scott The magician (illusie-act waarbij alles fout gaat) 

• The dance Parade (karikaturistische steltlopershow met Elvis, Nina Hagen, Bob Marley, Madonna 

   en een presentator) 
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MOGELIJKE SHOWBLOKKEN 
DIT OVERZICHT GEEFT EEN INDRUK VAN DE MOGELIJKHEDEN  

DIVERS 

• Volendammer mannen- of shantykoor 

• Slavenkoor van Nabucco 

• Trompettiste Saskia Laroo 

• Accordeonist(e) 

• Animatie entertainment (gekke types die het feest opvrolijken, vraag ons 

   uitgebreid overzicht aan met vele suggesties) 

• Look a like van bijvoorbeeld U2, Simple Minds, New London Beat of The 

   Jacksons, vele alternatieven mogelijk 

• Optreden van een orkest van 60 personen (zowel klassiek als modern) 

• Optreden van een goed all round orkest 

• Amsterdams draaiorgel 

 

EINDEJAARS- EN KERSTACTS 

• Zingende kerstmissen 

• Zingende kerstboom 

• Hostessen verkleed als kerstman/vrouw 

• Charles Dickens achtige acteurs met o.a. Scrooge etc. 

• Christmas Vocals (a capella) 

 

SPECIALE OPENINGS-ACTS 

• Muziek / theatershow op maat gemaakt (omschrijving op verzoek) 

• Kunstkanon (futuristisch geschut dat verfpatronen op een doek afvuurt) 

• Annet Dellegno met lasershow waarin we item(s) verwerken 

• Zangeres in jurk waar geen einde aan lijkt te komen (8 meter de hoogte in) 

• “Cirque du Soleil” achtige acts 

• Maatwerk aria waarbij een persoon (jubilaris, directeur etc.) wordt toegezongen 

• Openingsvulkaan van dames/heren met bodypaint 

• Combinatie tussen percussie en vuurwerkshow 

• Drumband Medicamento 

• Illusieshow Hans Klok, Christian Farla, of  

  Ger Copper waarin item(s) gecommuniceerd kunnen worden i.s.m. directeur 

• Eigen musical of eigen personeelsrevue 

• Cabaretier(e) bijvoorbeeld Paul Haenen of eigen show van Karin Bloemen 

• Eigen bedrijfslied dat wordt vertolkt door eigen mensen i.s.m. 

   professioneel orkest 

• Lied van Ome Willem (deze vuist op deze vuist = samenwerking, fusie) 
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TARIEVEN ARTIESTEN, DJ’S EN BANDS < € 5.000,00 
 

Bijna alle (solo) artiesten kunnen live begeleid worden door een band die gedurende de rest van de avond 

voor u optreedt. Hieronder de laatst bekende tarieven (alle tarieven onder voorbehoud). 

 

Bekend nationaal gage vanaf € 2.000,00 tot € 5.000,00 (excl. BTW, Buma Stemra, licht, geluid en podium) 
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• Jim Bakkum  

• Peter Beense 

• Pleun Bierboom 

• Kim de Boer 

• Jason Bouman (winnaar bloed zweet en tranen) 

• Bryan B 

• Blues Brothers 

• BYentl (Soul) 

• Dance Nation 

• Tim Douwsma 

• Ebonique 

• Edsilia Rombley 

• Linda Estelle 

• Lange Frans 

• Glennis Grace 

• Hind 

• Erik Hulzebosch 

• Jaap 

• Jamai 

• Pearl Jozefzoon 

• Killer Queen (o.a. met Des’Ray, Laura Vlasblom) 

• Wesley Klein (winnaar Popstars) 

• Lady Gaga (met o.a. Lead zangeres uit Queen) 

• Jennie Lena 

• Leona 

• Robert Leroy 

• Charly Luske 

• Berget Lewis 

• Kim Lian 

• Maan 

• Nathalie Makoma (Idols) 

• Anita Meijer 

• Antje en / of Romy Monteiro 

• O’G3NE  

• Rafaëlla Paton (Idols en The Voice) 

• Re-play 

• Rob Ronalds 

• Nhelly de la Rosa 

• Sharon Doorson 

• Monique Smit 

• Samantha Steenwijk 

• Tamara 

• (New) Timeless 

• T-Spoon (Linda Estelle & rapper Shamrock) 

• Twenty 4 Seven 

• Vinchenzo 

• Vinzzent 

• Sarina Voorn 

• Linda Wagenmakers 

• Demi van Wijngaarden 

• Lesley Williams (Andre Hazes look-a-like) 

• Robbie Williams (verbluffende look-a-like) 

• Yes-R 

• Bijzondere DJ acts zoals de DJ Bus, DJ Piaggio 
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TARIEVEN ARTIESTEN, DJ’S EN BANDS < € 10.000,00 
 

Bekend nationaal gage vanaf € 5.000,00 tot € 10.000,00 (excl. BTW, Buma Stemra, licht, geluid en podium) 
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• Ali B 

• 2 Unlimited 

• 2 Brothers on the 4th Floor (Des’Ray en D-Rock) 

• 3J’s 

• Alderliefste (Rock / Pop trio) 

• After Forever (genre Within Temptation) 

• Big, Black & Beautiful 

• Frank Boeijen 

• Jeroen van der Boom 

• Diva’s of Dance 

• Dutch Diva’s 

• Roy Donders (de zingende stylist uit ‘t Zuiden) 

• Frans Duijts 

• Laura Fygi met band 

• André Hazes 

• Hermes House Band 

• Ruth Jacott 

• Janse Bagge Bend 

• Jovink en de Voederbietels 

• Carel Kraayenhof 

• Jan Keizer (ex. BZN) 

• Lange Frans 

• Lil’ Kleine 

• Wolter Kroes 

• Lichter Laaie 

• Loïs Lane 

• Tino Martin 

• Miss Montreal 

• Danny de Munk 

• Circle Percussion (percussie) 

• Jan Rietman & Friends (tape) 

• Syb (voorheen leadzanger van De Kast uit Frl.) 

• Lee Towers 

• VOF de Kunst 

• Chris Zegers 

 

DJ’s (gages op aanvraag) 

 

• Billy the Kit 

• La Fuente 

• Martin Garrix 

• “judoka” Dennis van der Geest 

• Hardwell 

• Quintino 

• Shermanology 

• Sunnery James & Ryan Marciano 

 

Alternatieven: 

• Corné Klijn, Rob Stenders, Erick E, Rick van 

   Velthuysen, Edwin Evers, Barry Paf, Lindo Duval, 

   Arlo van Sluis, DJ Jean, DJ Jurgen, DJ Korsakoff 

   (melodieuze hardcore), of een drive in show van 

   Radio 538, Radio10FM etc. 

 

• Diverse soundmixers/Idols/The Voice 
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TARIEVEN ARTIESTEN, DJ’S EN BANDS > € 10.000,00 
 

WWW.CEREMONIEMEESTER.COM OF BEL  
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Gage boven € 10.000,00 

 

• Alain Clark 

• Frans Bauer 

• Xander de Buisonjé solo 

• Clouseau 

• Crazy Piano’s 

• Di-rect 

• Hans Dulfer met band en/of Candy Dulfer 

• Caro Emerald 

• Gerard Joling 

• Milk Inc 

• Nick en Simon 

• Rob de Nijs met band 

• Trijntje Oosterhuis 

• Belle Perez 

• Popkoor (80 - 100 personen) 

• Simple Minds 

• Slagerij van Kampen 

• Eva Simons 

• Jan Smit 

• Veldhuis en Kemper 

• Roel van Velzen (optreden met band) 

 

Gage boven € 25.000,00 

 

• Ilse DeLange met band 

• Dolly Dots Revival 

• René Froger met Frogettes en First Showband 

• Golden Earring (uiterlijk om 22.00 uur) 

• Guus Meeuwis 

• Racoon 

• Waylon (met kleine of grote band, geen tape-act) 

• Wibi Soerjadi 

 

 

Gage boven € 50.000,00 

 

• Afrojack 

• Anouk 

• Armin van Buuren 

• Bløf 

• Marco Borsato 

• Mayumana (slagwerk, beweging en virtuositeit) 

• Milow (+ reiskosten vanaf Los Angeles) 

• Tiësto 
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SIDE ENTERTAINMENT 
 

Bij het side entertainment zijn de mensen zelf actief. Dit raden wij u ook aan om te voorkomen dat men 

de gehele avond op de stoel blijft zitten. U kunt denken aan: 

 

• 3 D foto binnen 30 seconden afgedrukt en in speciale 3 D kijker overhandigd 

• Acteurs/animatoren/mystery guests die gedurende de avond in verschillende creaties terugkomen. Er 

   ontstaat altijd interactie met het publiek. Als u het niet leuk vindt draait u zich om en de ‘karakters’ lo    

   pen vervolgens verder, werkelijk onbegrensde mogelijkheden (vraag om onze uitgebreide lijst met    

   voorbeelden) 

• Aurafotografie met auralezeres 

• Back to Life stoelmassage (rug- en hoofdmassage heerlijk ontspannend) 

• Bounce Ballroom (soort skippyballen voor volwassenen ondertussen swingen op de muziek) 

• Brainmachines (heerlijk relaxen vanuit strandstoelen d.m.v. geluidssignalen en lichtpulsen) 

• Casino; Franse roulette, éénarmige bandieten, craps, black-jack, poker etc. 

• Cybersmile (tandenfee plakt kristallen diamantje op tand van de feestvierder) 

• Digitale karikaturist (inclusief, beamer en groot scherm) 

• Dr. Fish wellness treatment 

• Eendenrace, scheur met 200 kilometer met een heuse eend (2CV) 

• Foto art (foto’s van alle gasten worden in de vorm van uw bedrijfslogo gepresenteerd) 

• Fotograaf met scherm op het hoofd, foto’s worden op een aparte website geplaatst 

• Fotografisch atelier neemt u terug in de tijd en maakt bruin getinte foto’s of venetiaans of hawaii thema 

• Handafdruk van siliconenwas (geef uw gasten een hand) 

• Hollandse spelen o.a. jenga, doolhof, haakse sjoelbak, gatenkaas 

• Irisfotografie met echte iriscopist (ik zie ik zie wat jij niet ziet...) 

• Irish pub games, après ski spellen 

• Kermis met botsauto’s, schiettent, touwtje trekken etc. 

• Leugendetector, wie is de grootste leugenaar van uw bedrijf..? 

• Look-a-likes denk aan Elvis, Marilyn Monroe, Britney Spears, Nicole Kidman, Koningin Maxima, etc. 

• Masters of beauty (waanzinnig metamorfose team, kappers / visagie) 

• Mr. Greenscreen, interactieve fotografie 

• New Age entertainment, tarotkaarten leggen, handlezen, auralezen etc. 

• Party-astrologe m.b.v. uw geboortedatum, -tijd en -plaats berekent de computer uw horoscoop 

• Portrettist, karikaturist, portretknipper 

• Retro computer games met pacman, mario, donkey kong etc. 

• Silent Disco 

• Tattoo shop 

• Tafelgoochelaar, zakkenroller of illusionist met assistente 

• The ChiZone (liggend klinkt warme stem via hoofdtelefoon en schommelbeweging van de enkels, moe   

   heid en stress maken plaats voor vitaliteit en ontspanning) 

• The magic bike show (u stuurt naar rechts de fiets gaat naar links, 5 meter is het record) 

• Virtual reality en andere simulatoren: Golf, Alpine skiën, Formule 1 racen, jet ski simulator, schieten met 

   Winchester Rifle, Virtual reality year 2000 game 

• Yoga detox 

• Zuurstofbar, geen cocktails maar een “zuurstofshotje” (zuurstofverrijkte lucht) 
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WORKSHOPS 
 

Wij bieden u een breed assortiment aan workshops aan ter verfraaiing van uw 

feest of als onderbreking tijdens een vergadering: 

 

SPORTIEF 

• Golfclinic onder begeleiding van een professional 

• Rijden over het strand met quads en sandbuggies 

• Competitie schieten. Ieder schiet met alle drie de attributen. 

• Kruisboog, pijl en boog, pistool 

• Clinic van een bepaalde sport. Bijvoorbeeld zelfbeheersingssporten. 

• Darten met Barney (Raymond van Barneveld of Co Stompé) 

• Highlandgames met “oermens” Wout Zijlstra 

• Schaatsen met bijvoorbeeld Rintje Ritsma, en/of lachen met Erik Hulzebosch 

• Slippen in vette BMW’s of meeracen in Donkervoort sportwagens 

• Zelf rijden op Zandvoort in de Porsche 911, evt. combinatie met Hummer off 

   road in de duinen 

 

ONTSPANNEND 

• Verwenmiddag met zwemmen, sauna en eventueel massage 

• Rondwandeling door een stad, bos, duingebied o.l.v. een professionele gids 

• Visagie (met Maik de Boer) 

• Meditatietraining 

 

MUZIKAAL 

• Workshop Salsa, Flamengo dansen etc. 

• Uw eigen bedrijfsmusical, theatershow of film 

• Theatertechniek 

• Body percussie 

• Lied schrijven en als koor zingen 

• Workshop percussie 

• Didgereedo spelen (ademhalingstechnieken zang) 

 

EDUCATIEF 

• Workshop Feng Shui (hoe richt je je huis/kantoor het beste in?) 

• Workshop druk in bedrijf in groepjes samen grafiek maken, 

   inspirerend en creatief 

• Fotografie 

 

LUDIEK 

• Ice carving-IJsbeeldhouwen 

• Office golf 

• Zandsculpturen maken 

• Schildercursus o.l.v. een kunstschilder(es) 

• Make-over door de Masters of Beauty 
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WORKSHOPS 
 

CULINAIR 

• Cocktails shaken en ballooning 

• Kookworkshop met Ramon Beuk 

• Chocolade bonbons en desserts (met TV kok Rudolph van Veen) 

• Sushi rollen 

• Jacobus Toet kaviaarproeverij uit te breiden met wodka en champagne  

   degustatie 

• Italiaanse hapjes, salami en kaasjes proeverij icm pasta maken en Italiaanse 

   wijnen 

 

TYPISCH NEDERLANDS 

• Bloemschikken 

• Klompenmaken 

• Kaasmaken 

• Delfts blauwe tegels beschilderen 

• Sigaren rollen evt. in combinatie met Whisky nosing 

 

VAN ALLES EN NOG WAT 

• Meevliegen in helicopter, Antonov of groot watervliegtuig “Catalina” 

• Tocht met klassieke Engelse mini’s 

• Tocht met klassieke 2CV’s (eenden) 

• Pottenbakken 

• Pokeren 

• Graffiti 

• Schermen 

• Schilderen met Ans Marcus, Paul Dijkman of andere bekende kunstena(a)r(es) 

• Zeilen en kanovaren 

• Klimmen met behulp van klimtoren 

• Ujang padang (Indonesische sporten en spelen) 

• Engelse dag (met golf, snooker en Dickens pubgames) 

• Ridderspelen 

• Zeskamp 

• Gemotoriseerde middag 

• Vlaamse volkssporten 

• Golfclinic 

• Wolken lezen 

• Workshop flirten 
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UITBREIDINGSOPTIES ALGEMEEN 
 

Naast het boeken van artiesten, entertainment en/of workshops kunt u bij De 

Ceremoniemeester terecht voor de complete organisatie van uw evenement. 

Denk hierbij aan: 

 

CATERING 

• Een aan het thema aangepaste welkomstcocktail (met en/of zonder alcohol) 

• Bittergarnituur tijdens het aperitief 

• Buitenlands gedistilleerd o.a. Breezers, Smirnoff Ice, cognac, whisky, Bacardi, 

• Speciaal bieren uit fles Longnecks, Corona’s, witbier, buitenlandse bieren 

   zoals Iers, Belgisch, Duits etc. maar ook bijzondere bieren van de tap 

• Biologische catering, buffetten of foodcorners (denk aan friet, burgers etc.) 

• Cocktailbar, de cocktails worden à la minute bereid 

• Waterbar 

• Mobiele Pro Secco “bar” 

• Grand dessertbuffet 

• Chocoladefontein 

• Koffie/thee met petit fours en eventueel een digestief 

• Food corners als een haringkar, palingroker, kaviaarstand, poffertjeskraam, 

   pizzabakker, stroopwafels, sushimaker, ijssalon (met vers gedraaid ijs) etc. 

• Oesterman of oesterdame (ter plekke worden de oesters geopend vers 

   gemalen peper en citroen smullen maar ) 

• ‘Wandelende’ bar (dames verkleed als bar lopen rond en serveren uw 

   gasten een hapje of een drankje) 

 

STYLING 

• Complete “branding” van de locatie met zitzakken, eigen glaswerk, 

   servetten, bediening in uw kleding, wissellijsten, eigen statafels, mintjes etc. 

• Bloem- en groen decoratie zoals bloemstukjes op de (sta-)tafels, complete 

   bomen, heesters, palmen etc. kunnen gehuurd worden 

• Aankleding van de locatie met grote kandelaars, kaarsen voor extra sfeer 

• Verlichte LED dansvloer en podium met een sterrendoek 

• Aangepaste belichting en verlichting (mogelijkheden sterk afhankelijk van 

   hoogte en constructie van de locatie) 

• Decoratie passend in het thema 

   

DIVERSEN 

• Vergunningen 

• Foto- en/of videograaf die een complete reportage voor u maakt 

• Verzorging uitnodigingen en programmaboekjes 

• Regelen van hotelaccommodatie in de directe omgeving 

• Evenementen- en annuleringsverzekering 

• Schoonmaakploeg 

• Toilet- en stroomvoorzieningen 
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