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AMSTERDAMSE FEEST AVOND
Uw gasten verschijnen uitgedost als Ajax - supporter, junk, Jordanees of
hippie op een echte Amsterdamse avond. Direct bij de entree staat een
authentiek draaiorgel die “tulpen uit Amsterdam” speelt en uw gasten
worden aangeklampt door twee junks.
Een speciale make - over stand staat klaar om de gasten nog een beetje
bij te schminken en de kapsels te verfraaien. Bij gokpaleis Fortuna wordt
menig salaris verspeeld. Hier staan blackjack tafels en een glimmende
roulette klaar waar naar hartelust gegokt kan worden. Ondertussen wordt u
beroofd van uw mooiste sieraden door vingervlugge zakkenrollers. Dit
onder grote hilariteit en verbijstering van de genodigden.
In café Nol, aan een gezellig Jordanees pleintje speelt en zingt een
accordeonist. Ook is er vanavond een ster aanwezig en zij is omringd door
diverse bodyguards. Zij beginnen met een voorinspectie van de locatie en
de gasten. Enkele gasten worden gefouilleerd en kritisch ondervraagd.
Plots springt zij op de tafels en zingt diverse Jordanese Aria’s. André Hazes
en andere zangers en zangeressen van het levenslied schallen door de
speakers. Er wordt gedanst en gehost en zelfs de polonaise komt voorbij.
Culinair zijn er vele mogelijkheden, maar een haringkar, een “Broodje van
Kootje” en een echte overheerlijke van Dobben kroket kunnen natuurlijk
niet ontbreken. Daarnaast kunt u in de winter denken aan een
stamppottenbuffet, of terug naar de gouden eeuw waar de meest luxe
gerechten worden geserveerd in een “grachtenpand”.
AMSTERDAMSE FEEST AVOND IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

Accordeonist

DJ

Hollandse pubgames
UITBREIDINGSOPTIES AMSTERDAMSE FEEST AVOND:

Draaiorgel bij ontvangst

Tattoostand

Table magic / zakkenrollen

Uitgebreid casino met o.a. pokertafel, roulette en blackjack

Workshop pokeren

Make – over stand

Typetjes

Junkies

Smartlappen zingen

Theatraal op niveau met Musique à la carte

Tante Annie

De Mokumse Moppies

Peter Beense

Wolter Kroes

René Froger

André Hazes sound a like

“Febo” automatenwand

Haringkar

Uitnodigingstraject in ´Amsterdamse´ stijl

Amsterdamse fotograaf

Allround Band
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APRÈS SKI PARTY
Helmut, Heinz en Liesl, grote pullen schuimend bier, lange houten tafels,
Oostenrijk en gejodel. De Edelweiss Après Ski is dé plek voor elke
wintersportliefhebber, met bijpassende muziek van de Skihut on tour of
Heidi und die Heino’s, smaken de biertjes extra lekker. In de houten hut,
compleet met sneeuwman voor de deur en de ski’s aan de muur kunnen
de gasten genieten van een Apfelstrüdel of een Glühwein.
Met Heidi und die Heino’s is de Après Ski echt compleet. 'Ich bin wie Du',
origineel ooit vertolkt door Marianne Rosenberg en een van de bekendste
exponenten van het Duitse muzikale erfgoed, klinkt in de hernieuwde
uitvoering van de gelegenheidsformatie Heidi und die Heino's als nooit
(meer...) tevoren.
Ook al is het niet elke maand de tijd van sneeuw en ijs, maar de sfeer van
een Après Skihut misstaat op geen enkel feest. Tijdens de avond kunt u
bijvoorbeeld denken aan de Après Skihut on Tour: Vier uur top
entertainment met de DJ's, zangers en Heidi's! Een zeer uitgebreid decor
met een uitgekiende licht- en geluidinstallatie en natuurlijk zorgen de rooken sneeuwmachines voor de ultieme Après Ski sfeer.
Met ski’s die rechtop uit de skihut steken waant u zich al snel in Tirol,
kortom een gezellig winterse sfeer. Om het geheel af te maken staan er
arrensleetjes, dennenboompjes, een skirek met ski’s en snowboards en
sneeuwpoppen.
Culinair; heerlijke winterse gerechten (erwtensoep, stampot etc.) broodje
braadworst etc.
APRÈS SKI PARTY IS INCLUSIEF:







Locatiehuur
Welkomstdrankje Glühwein
Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn en
warme chocomel)
Winterse buffetten
Après Ski DJ

UITBREIDINGSOPTIES APRÈS SKI PARTY:

Heidi und die Heino’s

IJspegel vangen

Rodeo Eland

Bierpulschuiven

Heidi pruiken

Tiroler hoedjes

Nagel Schlag

Bäumstam sägen

Jumbo Ski race

Tiroler Ski Spiel

Houtblokdrukken

Spijkerslaan met de holle hamer

Armworstel tafel

Après ski bar

Uitnodigingstraject in ´après ski´ stijl

Après ski fotograaf
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BACK TO BASICS PARTY
Dit keer geen luxe diners, obers die drankjes komen brengen of rode
lopers. We gaan geheel terug naar de basis. Geen overdreven en
uitbundige invulling van uw evenement maar in een woord: simpel. Uw
gasten worden feestelijk ontvangen, de buffetten worden geopend en een
band zorgt voor goede achtergrondmuziek. Na het diner gaat de muziek
harder en zorgt de band eventueel in samenwerking met een DJ voor een
spetterend feest. Hier en daar is entertainment aanwezig zoals karaoke,
poker en een Nintendo WII. Wilt u liever toch iets meer entertainment of
wilt u nog een spetterende act? U kunt het basis feest uitbreiden geheel
naar eigen wensen. Dit feest is origineel en wordt altijd gewaardeerd door
uw gasten. Een top feest, voor weinig geld!
BACK TO BASICS PARTY IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

DJ
UITBREIDINGSOPTIES BACK TO BASICS PARTY:

Welkomst cocktail

Karaoke

Pokertafels

Nintendo Wii

Table magican

Cartoontekenaar

Karikaturist

Flipperkast

Tafelvoetbal

Darten

Kaarten

Bordspelen

Hollands garnituur zoals bitterballen, kaas, worst etc.

Uitnodingstraject geheel in ´Basic` stijl

Fotograaf

Allround Band

Artiesten

Dansers
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BACK TO THE FIFTIES PARTY
Voor degenen die het zich nog kunnen herinneren is dit het feest ‘to
remember’. Voor anderen die de vijftiger jaren alleen kennen van de film,
is dit feest een zeer leuke aangelegenheid om eens kennis te maken met
de positieve kanten van de jaren vijftig.
Flitsende schoenen of pumps met de hoge hak kunnen nu eens plaats
maken voor gympen. Het colbert jasje kan vervangen worden door een
leren jack en in plaats van een mantelpakje wordt het nu een spijkerbroek
of misschien wel een petticoat. Het staat natuurlijk helemaal ‘cool’ als de
kauwgom niet wordt vergeten.
Bij binnenkomst waant u zich werkelijk in de jaren vijftig. Op de
achtergrond speelt de juke box de songs van weleer. De glitterbol doet
zijn betoverende werk. Het lijkt wel alsof u werkelijk in de jaren vijftig bent
beland. Natuurlijk is het niets om de avond te beginnen met een droge
keel. Daarom is een kleurrijke en overheerlijke cocktail wel op zijn plaats.
Voor degenen die de avond wat rustiger willen beginnen, is er de ijssalon
waar onder andere ook smaakvolle milkshakes te verkrijgen zijn.
Op het podium speelt een goede band en wanneer de heerlijke geuren
van het dinerbuffet zich door de zaal verspreiden is iedereen al
geacclimatiseerd. Wie kent niet de overheerlijke hamburgers, de frietjes,
de hotdogs en spareribs. Fast food mag weer! Als het maar niet te fast
gaat. Maar dat zal niet zo snel lukken gezien de hoeveelheid van het
buffet. Natuurlijk zijn er voor de enthousiastelingen ook heerlijke salades te
verkrijgen. Tot slot mogen de brownies en de donuts niet worden
vergeten.
De muziek speelt iets luider en nodigt uit om eens een dansje te wagen.
Voor enkelen kan dat problemen opleveren. Maar niet getreurd. Er zijn
namelijk jaren vijfitg freaks aanwezig die u haarfijn eens voor gaan doen
hoe er gerockt ‘n rollt kan worden. Er is een mogelijkheid om de jive of de
rock ‘n roll dans te leren. Sommigen zullen het zo snel door krijgen dat een
competitie er wel inzit. Wie er wint? Dat mag de jury uitmaken. In de loop
van de avond hoeft u beslist geen honger te lijden. U wordt verwend met
popcorn, grote roze suikerspinnen en lekkere zoutjes. De sodapop (of bier)
laat zich ook lekker smaken.
BACK TO THE FIFTIES PARTY IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm-, en dessertbuffet

Fifties DJ

Glitterbol
UITBREIDINGSOPTIES BACK TO THE FIFTIES PARTY:
 Kauwgomballen, suikerspin, popcorn, oude coca cola automaat
 Schiettent
 Darts
 Black jack of roulettetafel
 50’s make – over stand
 Elvis look a like
 Oude benzinepompen
 LED verlichte dansvloer
 Juke Box
 Rock ’n roll workshop/jive workshop
 Fifties fotograaf
 Uitnodigingstraject in ´fifties´ stijl
 Bedienend personeel op rolschaatsen
 Allround Band
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CASINO FEEST
Een avond vol spanning en in stijl, dat is een avond in het casino. Uw
gasten worden verzocht zich feestelijke chique te verkleden en worden
geheel in stijl naar het casino gebracht. Na een strenge controle bij de
deur door de zwaarlijvige bodyguards worden zij verwezen naar het
casino. Met een heerlijke cocktail in de hand kunnen zij de dollarbiljetten
die ze ontvangen hebben gaan inwisselen voor fiches. De mensen die nog
niet geheel in juiste kleding zijn kunnen zich verfraaien met de aanwezige
boa´s en hoeden.
Pas tijdens het spelen op voor de eenarmige bandieten, zij zullen u
proberen om de tuin te leiden en uw geld te verbrassen. Heeft u nog niet
zoveel ervaring met de verschillende spellen? Wees gerust, er zijn aparte
tafels waar u het spel nog eens haar fijn uitgelegd wordt. De band speelt
op de achtergrond een sfeervol muziekje terwijl uw collega´s proberen om
hun gezicht zo strak mogelijk te houden. Wie heeft de beste pokerface?
Bij de cocktailbar wordt iedereen verbaasd door de magic die deze
barmannen beheersen en bij de buffetten staan een paar overheerlijke
gangen op uw gasten te wachten. Natuurlijk wordt de avond in stijl
afgesloten met een swingende show van de band, waar men niet stil bij
kan blijven staan. Een avond vol spanning, klasse, heerlijk eten, drinken en
swingende muziek!
CASINO FEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Welkomstcocktail

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Roulette- Black Jack en Pokertafels incl. croupiers

Koud-, warm- en dessertbuffet

DJ

Bedrijfsdollars voor uw gasten
UITBREIDINGSOPTIES CASINO FEEST:

Éénarmige bandieten

Diamantair

Beveiligingsact bij de deur

Bond girls in de bediening

Bekende artiest

Boa’s en zwarte hoeden

Speelmachines

Craps

Paardenrace

Het rad van fortuin

Typetjes die zich onder de gasten begeven als echte
professionele casino – spelers

Cocktailbar met magisch entertainment

Uitleg verschillende spellen

Sigarenroller

Whisky proeverij

Chocolade proeverij

Vervoer naar locatie in limousines

Uitnodigingstraject geheel in ´Casino´ stijl

Fotograaf
 Allround Band
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FAMILIEDAG
Wilt u een keer echt wat anders dan een standaard feest voor uw
werknemers? Ga dan eens voor de familiedag van de Ceremoniemeester.
Met de familiedag organiseert u niet alleen een leuke dag voor uw
personeel maar ook voor alle partners, kinderen, opa’s, oma’s etc. Uw
medewerkers kunnen tijdens dit feest trots laten zien waar papa of mama
iedere dag naar toe gaat. Naast de werkplek te kunnen ‘showen’, is er ook
genoeg te doen! Spelen in de ballenbak, kunstwerken maken op de
kliedermuur, omgetoverd worden tot vlinder of tijger in de schminkhoek,
klimmen op de klimmuur, grote hoogtes bereiken in de acro bungee of
een speciaal voor u verzorgde kermis… Honger gekregen van al deze
leuke activiteiten? Geniet van een lekker broodje hotdog of hamburger,
puntzak friet of gaat u liever voor de tapas- & wijn bar?
Met verschillende activiteiten voor jong en oud, diverse foodcorners met
verrukkelijk eten, wordt dit een (familie)dag om nooit te vergeten!
Familiedag is inclusief:

Ombouw of styling van uw eigen terrein, fabriekshal etc.

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Barbecue incl. kinderbuffet

Diverse kinderatrracties
Uitbreidingsopties familiedag entertainment:
 Styling o.l.v. Maik de Boer
 Oud Hollandse Spelen
 Klimwand
 Circusplein voor 4 tot 12 jaar
 Voor de kids: kleuterhof, schminken, ballenbad, kliedermuur
 Clowns
 Ballonnenwedstrijd
 Springkussen/springkasteel
 Mini Zweefmolen
 Mini kinder disco
 Acro-bungee
 Tattoostand
 Schiettent
 Sumo worstelen
 Formule race simulatoren
 Wii spelcomputer games
 Dream machine
 Oxygenbar
 Kookclinic met bekende kok bijvoorbeeld Ramon Beuk
 Professor Drabb’s handlezen
 Karikaturist
 Silhouetknipster
Uitbreidingsopties familiedag culinair:

Oud Hollandse viskraam/ haring kar

Kraampjes: vlaamse friet, vers fruit, hotdogs, churros, loempia’s

Italiaanse pizzapunten

Wijn & Tapas bar

Poffertjes-, popcorn- en suikerspinkraam

Authentieke IJscokar

Koffie kar

Paella Pan

Febo wand

Milkshakes & Slushpuppies

Broodjes warme beenham

Broodjes hamburger op zijn Amerikaans

Kinder snoepcorner
Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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FLANEER FEEST
Het ene moment waant u zich op de boulevard van een Mediterrane stad
en het volgende moment bevindt u zich in een trendy discotheek waar u
kunt “loungen”. U gaat van een gezellige Amsterdamse kroeg naar een
feeërieke cirque du soleil ruimte. Vervolgens feest u verder in een jazz café
of mini theater met “stand up comedy” of echte après-ski hut of Engelse
pub of Spaanse tapasbar of stijlvolle club en ten slotte geniet u van een
piña colada in de cocktail bar.
U flaneert van de ene naar de andere bijzondere plek, in iedere ruimte
treft u weer iets anders aan: van een ontspannende stoelmassage, virtual
reality games, iriscopist, handenlezer, fotografisch atelier, bodypainting,
zuurstof- of waterbar, whisky nosing of gaat u liever even pokeren.
Er zijn vele interessante en ontspannende manieren van entertainment om
uw feest op te leuken. Tijdens uw feest is er voor elk wat wils en zo kan het
voorkomen dat u een heel ander feest beleeft dan uw collega. Het wordt
absoluut een avond om nooit te vergeten met als afsluiting een knallend
optreden van bijvoorbeeld Nick en Simon, Xander, Kane, Ruth Jacott,
Marco Borsato, Gordon, Jeroen van der Boom of gaat uw voorkeur uit
naar een DJ. In de hoofdzaal speelt gedurende de gehele avond één van
de toporkesten van Nederland zoals Just in Case, Balance of Celebration.
FLANEER FEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Welkomstcocktail

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

DJ
UITBREIDINGSOPTIES FLANEER FEEST:

Amsterdams café

Beautysalon met bijvoorbeeld Maik de Boer en/of
Dyanne Beekman

Chai room (Indiase theeruimte)

Comedy café / theater, regelmatige stand up comedians

Copa cobana bar (op en top Zuid-Amerika)

Casino Las Vegas, black, jack, roulette en pokertafels

Crêperie

Irish Pub

Italiaans terras

Karaoke bar

Kermis

Lounge ruimte (met zuurstofbar en/of waterproeverij)

Simulatie ruimte (F1 coureur, F16 piloot, motorcrosser etc.)

“Zweefruimte” met tarotkaarten, handlezen,
aurareading, iriscopist etc.

Pizzeria

Proeflokaal, wijnproeverij, whisky nosing, hippe cocktails etc.

Sixties, seventies, eighties etc.

Society club

Spelletjesruimte (flipperkasten, Wii’s en pubgames)

Tiroler Bierstube

Workshops, zelf lekker actief bezig zijn
 Band gedurende avond
 Lasershow
 Uitnodigingstraject geheel in ‘Flaneer’ stijl

Fotograaf

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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FLOWER POWER FEEST
De sleutelwoorden zijn: verbroedering, love and peace en gezelligheid.
Het feest begint al bij de vooraankondiging. Neem slaapzak, schoon
ondergoed en een tandenborstel mee. Na de ontvangst hiervan zijn de
geruchten niet van de lucht. Je hoort in de wandelgangen: Ardennen,
strand, survivaltocht of armoedig in een tentje? Niets van dat alles. Het is
Woodstock anno nu. De uitnodiging vermeld dat we terug gaan naar de
hippietijd, een verkleedwedstrijd kan hieraan gekoppeld worden met voor
de beste acteurs en actrices een kratje Heineken of een tray cola als prijs.
Een waanzinnige ambiance. Een vreemde geur na lang snuffelen, weet u
het weer, het is wierook. De gasten krijgen bij binnenkomst een glaasje
rosé, vers getapt uit een groot wijnfust. Chips en dipsaus, knakworst,
blokjes kaas met augurk, pinda’s in houten bakjes, gevulde eitjes en rauwkost vormen het bittergarnituur hierbij. De slaapzakken blijken bedoeld te
zijn om op de her en der verspreid liggende matrassen en rieten matjes te
leggen. Sinaasappelkistjes, fusten bier en lege kratten vormen het
meubilair. De verlichting bestaat uit de meest dwaze lampen en druipkaarsen in wijnflessen. Visnetten sieren het plafond en korven met echt
vuur zorgen voor de extra warmte.
Op de video-wall herhaalt Woodstock zich: kunt u zich het drama rond
Mick Jagger en twee Hells Angels herinneren? De geschiedenis herhaalt
zich vanavond niet we houden het gezellig. Platendraaiers met oude LP’s
en singles treft u links en rechts aan. Muziek van The Rolling Stones,
gitaarvirtuoos Jimmy Hendrix, protestzangers als Bob Dylan en “ben ik te
min” Armand.
Wij bieden u een enkele reis naar de Maan als u heeft gesnoept van de
spacecake, u bent de rest van de avond zo stoned als een garnaal.
Hippies, Hells Angels, Wally Tax en dolle Mina’s op witte fietsen bepalen
het beeld. In een hoek staat de abortuskliniek met akelige artsen.
Culinair biedt dit feest u meer dan u wellicht verwacht. Natuurlijk
ontbreken een patatkraam, hamburgers, blikjes cola, flessen wijn en
kruikjes rosé niet. We gaan terug naar de basis. Een internationaal buffet
met gerechten die eenvoudig te bereiden zijn uit de Verenigde Staten
hotdogs, popcorn, hamburgers met cajun kruiden. Paling en zalm worden
à la minute gerookt en de haringen vers gekaakt. Frankrijk biedt u de
heerlijkste kazen, Italiaanse hammen en salami. Als dessert veel vers fruit
zoals de honingzoete cavaillon meloen en ananas, appeltaarten en diverse
soorten cake. Een alternatief is een heuse barbecue waarbij uw gasten zelf
kunnen grillen.
FLOWER POWER FEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm-, en dessertbuffet

Flower power DJ

Led verlichte dansvloer
UITBREIDINGSOPTIES FLOWER POWER FEEST:

Elvis Look a like

’60 kapper door middel van de make – over
stand

Peacekettingen voor uw gasten

Bellenblaas machine

Video-wall

Uitnodigingstraject in ´flower power´ stijl









Peace fotograaf
Luxe lounge set
Uitgebreide bloemendecoratie
Hippie typetjes bij ontvangst
Abortuskliniek act
Foto atelier waar u foto’s kunt maken als echte
hippie
Allround Band

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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GALADINER
Uw gasten worden ontvangen op een prachtige locatie. Na een korte
registratie worden uw gasten verwend met een heerlijke champagne
cocktail en diverse luxe amuses. De gasten kunnen een foto laten maken
van zichzelf een hun partners bij de fotograaf. Aan het einde van de avond
zal deze foto klaar liggen om mee naar huis te nemen.
Nadat de gasten zijn verzocht hun plaats aan tafel op te zoeken, is het tijd
voor een welkomstwoord. Vervolgens zullen de gangen geserveerd
worden aan tafel en speelt de band of dj een rustig achtergrond muziekje.
U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om een violiste boven de tafels van
uw gasten te laten hangen om zo de muziek te verzorgen.
Na het heerlijke eten zal het feest pas echt los barsten. Met een
spetterend optreden van bijvoorbeeld Berget Lewis of de DJ Show zal de
rest van de avond gegarandeerd een absolute knaller worden. Uw gasten
kunnen dansen tot in de late uurtjes of juist rustig het eten laten zakken in
de lounge. Alle artiesten en het entertainment kan geheel naar uw wensen
ingevuld worden.
GALADINER IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Inrichting van de locatie

Welkomst champagne cocktail

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Culinair 4 gangen diner

DJ
UITBREIDINGSOPTIES GALADINER:
 Rode loper bij de entree
 Fakkels of vuurkorven bij ontvangst
 Registratiebalie
 Welkomstcocktail in tubevorm
 Extra gerechten
 Live cooking door bekende chef
 Pianiste/accordeonist in ontvangstzaal
 Optreden ballon-act Sylvia Houtzager
 Entertainment zoals magic show, maatwerk shows, violiste in de
lucht, musical showblokken, cabaret etc.
 Video koks in keuken op grote schermen
 Diamantair; diamantjes in de champagne glazen, wie heeft de
echte diamant?
 Gala fotograaf
 Uitnodigingstraject geheel in ´Gala´ stijl

Allround Band

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
Amsterdam: 020 - 309 00 48, Rotterdam: 010 - 306 01 79, Utrecht: 030 - 691 9999, Zwolle: 038 - 301 00 30
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CEREMONIEMEESTER®
GREAT GATSBY PARTY
Probeert u zich een schitterend gelegen landhuis voor te stellen, het is het
begin van deze eeuw. De rode loper wordt voor u uitgerold. De eerste
gasten voor uw feest arriveren maar zij zijn nog niet helemaal gekleed voor
deze party. De feestgangers krijgen de gelegenheid gepaste kleding aan
te laten meten zoals een kleurrijke boa, een bolhoed of een slipjas. Deze
verkleedpartij is op zich al een hele happening en zal al voor de nodige
hilariteit zorgen. De schoenpoetser haalt nog snel even een doekje over
uw gelakte schoenen en ze blinken weer als nieuw. De fotograaf uit het
begin van deze eeuw legt de avond vast op de gevoelige plaat.
Bij ontvangst in de sfeervol gedecoreerde ruimte zullen de gasten stijlvol
worden geannonceerd door een heuse lakei. Op de achtergrond speelt
een 20-koppige Big Band passende muziek. Natuurlijk ontbreekt hierbij
een sprankelend welkomstdrankje niet, geserveerd door het geheel in stijl
geklede bedienend personeel. Aansluitend worden de buffetten voor het
diner opgesteld en geopend.
Al naar gelang uw wensen kunt u ervoor kiezen de avond in informele sfeer
voort te zetten en de muziek van de Big Band af te wisselen met
bijvoorbeeld een passende vorm van mobiel muzikaal entertainment. Een
andere optie is om de avond een swingend karakter te geven en de Big
Band te vervangen door een “Radio Juke Box” waar iedereen de muziek
naar keuze ten gehore kan laten brengen. Dit gedeelte kan worden
ingeleid door een demonstratiedans van bijvoorbeeld de charleston en de
swing.
GREAT GATSBY PARTY IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm-, en dessertbuffet

DJ

Casino en Black Jack tafels
UITBREIDINGSOPTIES GREAT GATSBY PARTY:

Lakei die de gasten annonceert

Verkleedwedstrijd

Imitatiediamantjes en enkele echte steentjes prijs afhankelijk van
gewicht. Deze worden in de welkomstcocktail gedaan en kunnen
in de loop van de avond worden gecontroleerd op echtheid.

Extra aankleding van de gasten, boa’s en bolhoedjes, opplaksnorretjes en maskertjes

Rode loper voor entree

Sigaren om uit te delen aan de gasten

Dansgroep die de “swing” en de “charleston” demonstreren

Het culinaire gedeelte wordt besloten met een spectaculair Grand
Dessert buffet bestaande uit diverse taarten, bavaroise,
geflambeerde ananas, mousse, sorbets en veel, heel veel vers
fruit.

Kristallen kroonluchters

Champagne chandelier dame: Als uw gasten binnenkomen,
worden zij ontvangen door onze ‘champagne chandelier dame’.
Dit is een dame die in een kroonluchter hangt en van daaruit de
champagne aan uw gasten serveert.

Diverse animatieacts.

Schoenpoetser

Fotograaf

Big Band/Allround band

Radio Juke box

Uitnodigingstraject in ´great gatsby´ stijl

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
Amsterdam: 020 - 309 00 48, Rotterdam: 010 - 306 01 79, Utrecht: 030 - 691 9999, Zwolle: 038 - 301 00 30
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CEREMONIEMEESTER®
GRIEZELFEEST
Uw nietsvermoedende gasten komen vanaf de parkeergelegenheid
aangelopen en zien de vriendelijke entree van het kasteel. Plotsklaps
springt een in lappen gehuld persoon, voorzien van een spookachtig
masker, achter een boom/auto vandaan en schreeuwt niet te verstane
verwensingen. Vlak voor de ingang ligt een zwerver die meer dood dan
levend lijkt. Juist als iedereen met afgrijzen naar hem kijkt, springt hij
plotsklaps op en probeert een van hen beet te pakken.
Bij de ingang wordt u welkom geheten door een als vampier verklede
portier. Hij vraagt schijnheilig of de reis voorspoedig is gelopen en wenst
ze een gezellige avond toe. Bij de entree wordt iedereen verzocht zich in
gelijkgestemde kledij te hullen en wordt iedereen geschminkt in een
griezel.
De ontvangstzaal is donker, vuil van het stof en vol spinnenwebben. Terwijl
iedereen aan zijn/haar welkomstcocktail nipt is de spanning voelbaar.
Oude dekenkisten kraken, lakens bewegen in de wind en onheilspellende
muziek klinkt uit de muziekboxen.
Plotsklaps gaat de muziek harder. Een manke kasteelheer met slechts één
been/arm neemt het woord en verwelkomt iedereen in zijn spookkasteel.
Sinds enkele weken hebben ongure types zijn kasteel bezet. Alle gasten
worden dan ook verzocht goed uit te kijken naar vervelende types en
gasten die zij niet kennen. Deze moeten zo spoedig mogelijk verwijderd
worden.
Een andere zaal is ingericht met enkele doodskisten. Uit een van de kisten
komt rook. Een andere kist beweegt langzaam en uit de derde kist steekt
een bewegende hand. Nieuwsgierigen worden opgeschrikt door een
vampierbewaker als ze te dicht bij komen. Hij gooit de deur dicht en komt
dichterbij met toortsen en messen. De gasten weten niet hoe snel ze weg
moeten zijn.
In een andere ingerichte ruimte, zitten een waarzegster, een kaartlezer en
handlezer. De ruimte waarin zij werken is luguber ingedeeld;
doodshoofden, opgezette dieren en pruttelende pannetjes doen de rest.
Natuurlijk is het schemerig in de ruimte. De voorspellingen die zij doet zijn
angstaanjagend. Je vraagt je af wat je op dit bizarre feest doet.
Terwijl iedereen rondloopt, toch nieuwsgierig over wat er allemaal
plaatsvindt, komen een tweetal artsen en twee agenten binnenvallen met
spuiten en handboeien. Enkele obers, vampieren en andere griezels
worden opgepakt en in de boeien geslagen. De gasten, toch al niet zeker
meer over wat er allemaal gebeurt, kijken met enig wantrouwen naar de
verrichtingen. De kasteelheer, weer met twee benen en twee armen, stelt
hun echter op hun gemak en nodigt hen uit het heuglijke feit te vieren dat
de griezels zijn opgepakt. De muziek speelt daarop in en een groot feest
barst los. De goede feeën komen ineens uit alle hoeken en delen iedereen
drankjes uit. Een feestelijk hapjesbuffet wordt opgediend en iedereen kan
bekomen van alle schrik.
GRIEZELFEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Welkomstcocktail

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm-, en dessertbuffet

DJ

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
Amsterdam: 020 - 309 00 48, Rotterdam: 010 - 306 01 79, Utrecht: 030 - 691 9999, Zwolle: 038 - 301 00 30
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CEREMONIEMEESTER®
UITBREIDINGSOPTIES GRIEZELFEEST:

Laboratorium cocktailbar

Spookhuis

Doodszaal

Waarzegger / Waarzegster

Handlezer

Tarotkaartenlegster

Security act

Schmink corner voor de gasten

Manke kasteelheer

Typetjes voor het entertainment, artsen, vampieren, griezels.

Goede feeën in bediening

Band gedurende de avond

Griezel fotograaf

Uitnodigingstraject in ´griezel´ stijl

Allround Band

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
Amsterdam: 020 - 309 00 48, Rotterdam: 010 - 306 01 79, Utrecht: 030 - 691 9999, Zwolle: 038 - 301 00 30
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CEREMONIEMEESTER®
HOLLANDSE AVOND
Nederlanders houden van een feestje en al helemaal van een Hollands
feestje! De kleur oranje, kaas, stroopwafels, tulpen, bitterballen en nog
veel meer dingen zijn typerend voor Nederland, en staan daarom centraal
bij dit feest.
Uw gasten worden bij de ontvangst welkom geheten door typisch
Hollandse kaasmeisjes, die gelijk een leuke gadget voor de rest van de
avond meegeven. Na een kort fotomomentje voor op de ansichtkaart naar
huis, kan men met een heerlijke Hollandse cocktail en van Dobben
bitterballen alvast een beetje in de oranje sferen komen. Er is deze avond
van alles te beleven. Kent u de smartlappen nog? Geniet dan van het
smartlappenfestival. Houdt u meer van spelletjes? Dan kunt u terecht bij
de oud Hollandse spelen zoals sjoelen, zaklopen of spijkerpoepen, om u
collega’s te verslaan. Of wat dacht u van een Hollandse quiz, haring
happen, een potje bingo of klompen schilderen? Deze avond kan het
allemaal. De DJ zorgt voor heerlijke Hollandse nummers zodat ook de
voetjes al snel van de vloer kunnen.
Tussen alle Amsterdamse grachten, de molens en de koeien staan de
heerlijke Hollandse buffetten voor uw gasten klaar om lekker van te
smullen. Voor de lekkere trek tussendoor kunnen uw gasten terecht bij de
haringkar, de winterse lekkernijen, de Hollandse snoepjes, de kaaskraam
of het stroopwafelmeisje. Met een spetterend afsluitend optreden van een
oer Hollandse artiest bijvoorbeeld Wolter Kroes of Frans Duijts, sluit u de
avond geheel in stijl af.
HOLLANDSE AVOND IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Oranje shooter/cocktail

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Hollands koud-, warm- en dessertbuffet

Hollandse DJ
UITBREIDINGSOPTIES HOLLANDSE AVOND:

Foto als ansichtkaart/foto magneten

Oranje gadget bij binnenkomst

Klompen schilderen

Klompendans workshop

Draaiorgel Sieneke

Tante Annie

Bekende Nederlandse topartiest(en)

Nick en Simon, Jan Smit, Frans Bauer

Frans Duijts, Wolter Kroes

Helemaal Holland, Dries Roelvink

Willeke Alberti, Anita Meijer

Xander de Buisonje

Marco Borsato

Etc.

Pannenkoeken- en poffertjeskraam

Haringkar

Febo snackwand

Kaasmeisjes

Kaaskraam

Stroopwafelmeisje

Winterlekkernijen zoals speculaas, marsepein,
krentenbrood met spijs

Hollands snoep: drop, spekken, kaneelstokken en
suikerspinnen

Hollandse decoratie zoals molens, koeien,
Amsterdamse grachten, tulpen etc.










Bingo tafel
Hollandse Quiz
Smartlappenfestival
Oud Hollandse spelen zoals, spijkerpoepen,
zaklopen, sjoelen, stokvangen, spiegeltekenen,
ringwerpen etc.
Fotografisch atelier waar u in traditionele
klederdracht op de foto kunt
Accordeonist met Hollandse muziek
Allround Band

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
Amsterdam: 020 - 309 00 48, Rotterdam: 010 - 306 01 79, Utrecht: 030 - 691 9999, Zwolle: 038 - 301 00 30
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CEREMONIEMEESTER®
JAREN ‘70 FEEST
Het is wat, uw gasten ontvangen een uitnodiging voor een feest waarin
gevraagd wordt te verschijnen in een kostuum dat helemaal niet meer van
deze tijd is. Wat een leuk idee is dat! Vragen om te komen in een strakke
broek met zeer wijde pijpen met schoenen op van die enorme plateauzolen.
Na deze bijzondere uitnodiging worden uw gasten in passende kleding
verwacht op een door u uitgekozen locatie. Bij binnenkomst in de ‘SoulTemple’ wacht een swingende Philadephia-man de gasten op met een fles
‘Rolling Rock’ beer. Het meest gedronken biertje in the USA. De ruimte is
geheel in discosferen gedecoreerd en er hangt de onmiskenbare zoete
lucht van geurende wierook. U wordt er helemaal ‘in the groove’ gebracht
in deze seventies stemming.
De jaren 70 discotheek brengt u swingende muziek, “the sweet sound of
Philadelphia - the city of brotherly love”. Bekende namen als The Three
Degrees, The Jacksons, Lou Rawls, Patti Labelle, Ike & Tina Turner, James
Brown, Aretha Franklin, bepalen de sfeer op de dansvloer. De zeer
herkenbare sexy sound of soul die iedereen in vervoering brengt. Altijd al
eens willen “slowen” op “when a man loves a woman” dan is dit de ideale
gelegenheid.
Voor de inwendige mens is er natuurlijk genoeg te eten en te drinken. Een
exotisch Amerikaans getint buffet met onmiskenbare hotdogs, meatloaf en
burgers. Live klaar klaargemaakt op een grote barbecue, zoals u wilt. Of
wilt u liever zelf aan de slag met zo’n lekker fout schort voor (I am the
cook)? Het bedienend personeel voorziet iedereen met ‘heart and soul’
van de gewenste drankjes.
Rond de klok van twaalf uur is deze avond ten einde en gaat iedereen naar
huis voor een ontspannend slaapuurtje.
JAREN 70 FEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

Seventies DJ
UITBREIDINGSOPTIES JAREN 70 FEEST:
 Seventies welkomstdrankje ‘Rolling Rock’ beer

Seventies Soul – band

Verlichte seventies dansvloer

Musical showblokken van Saturday night fever

Mr. Soul

Nathalie Makoma (ex. Idols)

Sarina Voorn (ex The Voice)

De zangers van New Timeless

Anita Meijer en Lee Towers

Foto’s maken in een jaren 70 auto

Aangepaste animatieacts

Soul – pruiken

Make – over studio / Glitter & Glamour studio

Rollerskates

ABBA look a like

Glitterbollen

Candy girls die echte jaren 70 snoep uitdelen

Workshop disco dansen

I am the cook schorten

Flipperkasten

Uitnodigingstraject in ´seventies´ stijl

Allround Band
Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
Amsterdam: 020 - 309 00 48, Rotterdam: 010 - 306 01 79, Utrecht: 030 - 691 9999, Zwolle: 038 - 301 00 30
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CEREMONIEMEESTER®
JAREN ‘80 EN ‘90 FEEST
Let’s go back to the 80’s & 90’s en her beleef de gouden tijden! Michael
Jackson, Madonna, Doe Maar, George Michael, Tina Turner en Danny de
Munk; allen typische artiesten uit de 80’s. Onze DJ draait gedurende uw
feest de grootste hits van deze toppers zodat uw gasten los kunnen gaan
op de (led verlichte) dansvoer. Als klap op de vuurpijl kan een bekende
Nederlandse artiest uw feest afsluiten. Voor de liefhebbers en echte
kenners kan de muziekquiz een heleboel herinneringen naar boven
brengen.
Betreft de aankleding in 80’s / 90’s stijl kunnen we alle kanten op. Zo
kunnen we bijvoorbeeld het disco gevoel oproepen door de ruimtes
kleurrijk in te richten met o.a. blacklight, ballonnen, een grote discobol op
te hangen of een gekleurde LED dansvloer te plaatsen. U kunt uw gasten
ook vragen om in disco outfit te verschijnen. In de make-overstand kunnen
de gasten hun look nog een beetje bijwerken om vervolgens als gabbertje
de dansvloer op de gaan.
Ook kunnen we de styling baseren op populaire films of tv series. Hierbij
kunt u denken aan: The Mask, Ciske de Rat, Jaws, Popeye, Indiana Jones,
Twilight zone of bijvoorbeeld The Ghostbusters…. Wellicht is het een idee
uw gasten te vragen zich te verkleden als hun held of idool uit de 80’s /
90’s.
Verschillende typetjes kunnen uw gasten vermaken gedurende uw feest.
Een echte VIP-ontvangst, The Ateam beveiliging of baywatchers in de
bediening. Veel rook, blacklight en laser effecten zorgen voor het totaal
plaatje.
Tussen het feesten door kunnen uw gasten genieten van de buffetten. De
heerlijkste gerechten, waar uw gasten niet genoeg van kunnen krijgen.
JAREN ´80 EN ´90 FEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Welkomstcocktail

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

DJ
UITBREIDINGSOPTIES JAREN ´80 EN ´90 FEEST:

Lounge

Verlichte dansvloer

Optreden 2 brothers on the 4th floor

Optreden Vengaboys

Optreden T-spoon

Diva’s of dance (alle jaren ’90 hits bij elkaar)

Graffiti workshop

Buttons met opdruk

Pimp my shirt

Total make over door middel van make – over stand. Iedereen kan veranderd worden in een punker, hiphopper of houser.

Glow in the dark assecoires

´80 & ´90 muziekquiz

Flipperkasten

Glow in the dark sticks voor uw gasten

The A-team typetjes

Lasershow

Allround Band

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
Amsterdam: 020 - 309 00 48, Rotterdam: 010 - 306 01 79, Utrecht: 030 - 691 9999, Zwolle: 038 - 301 00 30
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KERMIS FEEST
Stelt u zich eens voor: uw gasten komen aan bij de door u gekozen locatie
en komen terecht in een doolhof. Een spiegeldoolhof nog wel! Uw gasten
zullen zich eerst een weg moeten banen door dit doolhof voor zij uw feest
kunnen betreden. Als dit eenmaal gelukt is, geloven uw gasten hun ogen
niet: een privé kermis! Hier kunnen zij zich op allerlei manieren vermaken.
Lekker knallen in de botsauto’s, zweven in de zweefmolen, hand laten
lezen bij de waarzegster of eens lekker schieten in de schiettent. Binnen
staat er een uitgebreid buffet voor uw gasten gereed waar naar hartelust
van kan worden genoten. Bij de poffertjeskraam en candywagen zijn er
heerlijke lekkernijen te verkrijgen zoals poffertjes, kaneelstokken of
suikerspinnen.
Met spetterende optredens van bijvoorbeeld Kraak&Smaak, DJ duo
Sunnery James en Rian Marciano of Nathalie Makoma kunnen u en uw
gasten de voetjes eens goed van de vloer laten gaan. Natuurlijk zijn er ook
nog allerlei andere artiesten te bedenken om uw avond mee te vullen of
extra attracties mogelijk om zowel jong als oud mee te vermaken. Uw
gasten zullen deze avond zeer aangenaam verrast zijn en zullen zich het
feest dan ook nog lang heugen.
KERMIS FEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Spiegeldoolhof

Welkomst drankje

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

DJ
UITBREIDINGSOPTIES KERMIS FEEST:

Botsauto’s

De Rups

Zweefmolen

Air power

De Cakewalk

Schiettent

Cocktailbar

Poffertjeskraam/oliebollenkraam

Frietkraam
 Snackbus

Suikerspin kraam/popcorn kraam

Spaanse Churroskraam

Kermisijs vanuit heuptas geserveerd

Fruitkraam

Kop van Jut

Reuzenrad

Film simulator

Griezelhuis

Boks bal

Tropical trip

Break dance

Booster

Polyp

Achtbaan

Wild waterbaan

Voor de kids: Eentjes vissen, touwtje trekken, kinder draaimolen

Wii Games

Waarzegster

Uitnodigingstraject geheel in ´ Kermis` stijl

Fotograaf
Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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CEREMONIEMEESTER®
MAFFIA FEEST
Gedurende deze spectaculaire maffia feestavond wanen uw gasten zich in
het Chicago van 1928. De hoogtijdagen van het illustere duo Bonny &
Clyde. Zij lieten elke bank op hun grondvesten schudden. Mitrailleurvuur
en voorbij gierende limousines kenmerkten de straten van deze even
beroemde als beruchte Amerikaanse stad.
Op de uitnodiging die uw gasten ontvangen is vermeld dat ze worden
verwacht in een zeer geheime locatie. Dit om ongewenste sujetten geen
kans te geven zich in uw gezelschap te mengen.
Bij binnenkomst in wat een illegaal gokpaleis blijkt te zijn, worden de
heren gefouilleerd door onze heren van de beveiliging op de
aanwezigheid van pistolen en andere handwapens. Vervolgens wordt aan
de dames een boa overhandigd en de heren worden uitgedost met een
gleufhoed. Geheel in jaren dertig stijl worden er zwart-wit foto’s gemaakt
van het gezelschap door een fotograaf. Ondanks het feit dat we ons in de
tijd van de drooglegging bevinden stroomt dankzij de illegale handel de
drank in overvloed. Naast de overheerlijke drankjes worden er heerlijke
hapjes geserveerd.
In het “rokerige” speelhol staan blackjack tafels, een glimmende roulette
en pokertafels waarop naar hartelust kan worden gegokt. Éénarmige
bandieten proberen u af te leiden en uw geld te stelen, pas dus op!
Ondertussen wordt u op andere manieren nog beroofd van uw mooiste
sieraden door vingervlugge zakkenrollers. Dit onder grote hilariteit en
verbijstering van de genodigden.
Op de achtergrond speelt de band de sterren van de hemel. Als een
ieder is bekomen van de vele indrukken, komt de chef-kok binnen om de
buffetten op te maken. Vele tongstrelende gerechten staan uitgestald, de
chef heeft vanavond extra zijn best gedaan want de big boss himself is
eveneens aanwezig.
Na het buffet vervolgt de avond met diverse swingende optredens van de
band en een travestie act. Er wordt volop gelachen en gedanst. Het
bedienend personeel rent af en aan om het optredende vochtverlies te bestrijden.
MAFFIAFEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm-, en dessertbuffet

Showorkest

Poker, blackjack en roulette
UITBREIDINGSOPTIES MAFFIA FEEST:

Al Capone hoeden en dikke sigaren voor de
heren, rozen en boa’s voor de dames.

“Dom en Blond” absurd damestrio kan
verschillende animaties verzorgen. Diverse
waanzinnige acts als bunny girls, madammen,
schoonmaaksters etc. of een hilarische show
in de nachtclub van John

Zakkenroller zorgt voor verdwijning van
horloges, ringen, sigaretten etc.

Karikaturist / silhoutte knipster

Éénarmige bandieten

Aantrekkelijk damesshowballet ter
ondersteuning van het showorkest













Foto maken in jaren 20 auto
Jaren 20 fotograaf sepia (bruine) foto’s
Antieke autobussen die voor het vervoer
zorgen. Animatieact met antieke Ford.
Illegale whiskyproeverij
Leugendetector
Bodyguards bij de deur
Schietsalon
Allround Band
Optreden Mantrani met koelbloedigheidtest,
geldtel- en valsspeeltest, de vuurexecutie.
Travestie act
Uitnodigingstraject in ´maffia ´ stijl

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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DE
CEREMONIEMEESTER®
MIDDELEEUWS FEEST
De tijden van de ridders, jonkvrouwen, kasteelheren en heksen herleven
op een prachtige locatie. Met dit feest kunt u de sfeer van de
middeleeuwen weer helemaal herbeleven. Aangekomen bij het kasteel
wordt u opgewacht door de kasteelheer en welkom geheten door de
dappere ridders te paard. Heksen worden gewogen en straatarme dieven
worden terecht gesteld. Wanneer u door de proef heen bent gekomen
kunt u toetreden tot de wereld van de middeleeuwen.
Eenmaal binnen maakt u kennis met de vrolijke muziek van de troubadour,
de prachtige portretten van de sneltekenaar en de authentieke
middeleeuwse spellen. Wilt u in de sporen treden van de dappere ridders,
volg dan een workshop zwaardvechten. Laat uw handlezen bij professor
Drabb of ga langs bij de waarzegster om te kijken wat de toekomst voor u
in petto heeft.
De knechten en dienstmeiden voorzien u gedurende de avond van hapjes
en drankjes. Het middeleeuwse avondmaal zal verzorgd worden in de
vorm van smaakvolle buffetten. Deze avond zal ook in het teken staan van
de lekkerste wijnen en whisky’s. Laat uw smaakpapillen genieten bij de
wijnproeverij of uw geurpapillen tintelen bij de whisky nosing. Een
spetterend optreden van bijvoorbeeld een Nederlandse topartiest kan de
avond mooi afsluiten.
MIDDELEEUWS FEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Welkomstcocktail

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

Band
UITBREIDINGSOPTIES MIDDELEEUWS FEEST:

Lakeien

Kasteelheer

Troubadour

Ridders te paard

Workshop en demonstratie zwaardvechten

Workshop goochelen

Sneltekenaar

Karikaturist

Middeleeuwse muziek in de vorm van een trio/kwartet/etc

Roofvogel demonstratie

Border collie demonstratie

Aankleding locatie middeleeuwen

Professor Drabb handlezen

Waarzegster

Magiër

Wijnproeverij

Whisky proeverij

Oud Hollandse spellen

Stadsomroeper

Heraut met trompet

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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DE
CEREMONIEMEESTER®
MOULIN ROUGE FEEST
Wij nemen uw gasten mee naar de beruchte, beroemde club van Parijs…
de Moulin Rouge! Bij de ontvangst worden de gasten warm onthaald door
een aantrekkelijke dame die uw gasten een rode roos overhandigt. De
romantiek van de avond kan beginnen.
Het feest wordt spectaculair geopend met het bekende nummer:
Diamands are a girls best friend. Vervolgens krijgen uw gasten een glas
prosecco met daarin een “diamant” welke zij op echtheid kunnen laten
controleren bij onze diamantair. Na de opening van de overheerlijke
Franse buffetten worden er verschillende nummers van de Moulin Rouge
gespeeld zoals Lady Marmelade, Private Dancer en I was made for loving
you. De danseressen verzorgen een spectaculair Cancan optreden, waarbij
uw gasten worden gevraagd mee te doen. Wie van uw collega´s durft met
deze pikante dans mee te doen?
De avond wordt overgenomen door een DJ die er voor zorgt dat de
voetjes van de vloer blijven gaan. De DJ zal nummers van Moulin Rouge
mixen waardoor de bekende danspasjes gebruikt kunnen worden. Een
romantische en swingende avond waar uw gasten nog lang over na praten.
MOULIN ROUGE FEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Welkomst champagne

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Frans koud-, warm- en dessertbuffet

DJ
UITBREIDINGSOPTIES MOULIN ROUGE FEEST:

Openingsact chandelier dame

Rode rozen om uit te delen aan uw gasten

Buikdanseressen

Moulin Rouge acteurs

Moulin Rouge decor

VJ

Cancan danseressen

Cancan workshop

Zangers/zangeressen van Franse chansons

Verkleed corner voor uw gasten

Wijnproeverij

Sigaren/sigarettenhouder om uit te delen

Casino

Frank Sinatra look a like

Dresscode; rood/zwart

Schilder

Karikaturist

Fotografisch atelier in Moulin Rouge stijl

Uitnodigingstraject geheel in ´Moulin Rouge´ stijl

Pikante fotograaf

Allround Band

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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DE
CEREMONIEMEESTER®
MUSICAL AVOND
U wordt ontvangen in de stijlvol gedecoreerde locatie. Bij binnenkomst
staat u een warm welkom te wachten door de musicalsterren. De band
zorgt voor rustige achtergrondmuziek. Na een heerlijke welkomstcocktail
kunt u genieten van de lekkerste amuses en andere drankjes. De buffetten
staan opgesteld (het diner uit laten serveren of een “walking diner” kan
natuurlijk ook) en deze bijzondere musicalavond kan beginnen.
Spectaculair onderdeel van de avond is altijd de workshop musical dansen. Wij bieden u een aantal herkenbare showblokken bestaande uit
onder andere tapdance, prachtige zang en geweldige dans. Uit de
verschillende showblokken bieden wij u de mogelijkheid er drie te kiezen
die gedurende de avond de band afwisselen. Wordt het Chicago of Fosse
of kiest u voor het zwoele Moulin Rouge of gaat u liever terug naar de
jaren ‘70 met John Travolta’s Saturdaynight, zelfs een James Bond medley
behoort tot de mogelijkheden. Nieuwsgierig geworden? Dit feest kunnen
wij voor u op vele locaties voor u organiseren.
MUSICAL AVOND IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Welkomstcocktail

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

Band
UITBREIDINGSOPTIES MUSICAL AVOND:

Workshop musical dansen

Musicalblok Chicago

Musicalblok Disco fever 70

Musicalblok Soul and Pop

Musicalblok Moulin Rouge

Musicalblok James Bond

Optreden Musicals in Motion

Aankleding locatie in musicaldecor

Galadiner

Walking Diner

DJ

Musical make-over corner

Uitnodigingstraject geheel in ‘Musical’ stijl

Fotograaf

Fotografisch atelier, maak je eigen musical foto!

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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DE
CEREMONIEMEESTER®
PARADE FEEST
Het paradefeest is een feest wat geheel door Uzelf in te vullen is! U kunt
kiezen uit zeer diverse opties die het feest tot een parade van
entertainment, muziek en culinaire versnaperingen maakt. Laat uw
creativiteit gaan en laat alles terugkomen in de parade. Onderstaande
voorbeelden dienen ter inspiratie.
Enkele mogelijkheden zijn:

Kermisattracties

Oxygen bar

Cocktail bar/ de blusbus

Brainmachine

Fotografisch atelier

Become a star; video opnames

Hotdogkraam

Poffertjes kraam

De zingende ijscoman

De snackwagen

De wok to go

Fruitbar

Chocoladefontein

Haringkar

De oesterkoning

Croissanterie

Mobiccino

Crêpes mobiel

Chai shop, Indiase thee

Brusselse wafelkraam

Nintendo WII

Diverse Nederlandse topartiest(en)

Silent disco

Bounce ballroom

Waarzegster / Waarzegger

Tarotkaartenlegster

Handlezer

Tafelgoochelaar

Verschillende theateracts

Karikaturist

Masters of beauty

Stoelmassage

Waterpijpterras

Oud Hollandse spelen

Wijnproeverij

Bierproeverij

Whisky proeverij

Live Cooking

Mobiele DJ Piaggio en nog veel meer!
PARADE FEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

DJ
UITBREIDINGSOPTIES PARADE FEEST:

Welkomstcocktail

Uitnodigingstraject geheel in `parade` stijl

Fotograaf

Allround Band

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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DE
CEREMONIEMEESTER®
THE PIANOBAR
Wij nemen u mee naar een “kleine” jazzclub in New York waar u kunt
genieten van een stijlvolle avond met muziek als belangrijkste factor.
Na de ontvangst kunnen uw gasten onder het genot van een drankje
genieten van de easy listening achtergrond muziek. Uw gasten kunnen
genieten van heerlijke gerechten geserveerd als walking diner of vanaf
buffetten. De keuze is geheel aan u. De muziek gaat aansluitend over van
easy listening naar de echte swingende muziek waarbij uw gasten worden
aangespoord om de dansvloer te betreden. Twee pianisten aan grote
vleugels verzorgen onvergetelijke muziek. En de voetjes gaan sowieso van
de vloer…
THE PIANO BAR IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

Pianisten
UITBREIDINGSOPTIES THE PIANOBAR:

Rode loper bij entree

Diamantair

Crazy piano’s

Great piano show

Jazz band

Jazz zanger/zangeres

Xander de Buisonje

Roel van Velzen

Allround Band

Show danseressen

Cocktailbar

Whisky & cognac proeverij

Casino

Sigarenroller

Fotograaf

Allround Band

Uitnodigingstraject geheel in ‘Pianobar’ stijl

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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DE
CEREMONIEMEESTER®
PREUVENEMENT
Op het Preuvenement kunnen uw gasten genieten van verschillende
lekkernijen. Op traditionele wijze “Hollandse haring” happen bij de
viskraam, waaraan de korenwijn niet ontbreekt. Of wat dacht u van vers
fruit dippen in de chocolade fontein? Bij andere kramen zijn de invloeden
van een ver continent te vinden waaronder vers bereidde wokschotels, een
heerlijk gerecht van kuikenborst, cajun, sushi & sashimi en nog veel meer.
Alle gerechtjes zijn kleine traktaties want de term “Preuvenement” staat
tenslotte voor “proeven”. Voor de whisky liefhebbers is er de “whisky
nosing” van Ierse, Schotse en Amerikaanse whisky’s. Of wordt dit juist een
ontdekking voor diegene, die er nog niet van houdt?! Sigaren en whisky,
een bijzondere en alom geprezen combinatie! Daarom is er ook een
sigarenroller aanwezig, die ter plekken het rollen van sigaren demonstreert
en de liefhebbers tips geeft, hoe men nóg meer van de sigaar kan
genieten.
Veder kunt u het Preuvenement natuurlijk uitbereiden met echte show
koks zoals Rudolf van Veen van Live and Cooking of Paul Fagel.
PREUVENEMENT IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm-, en dessertbuffet

DJ
UITBREIDINGSOPTIES PREUVENEMENT:

Jacobus Toet kaviaarproeverij uit te breiden met wodka en
champagne degustatie

Cocktails shaken

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

Sabrage (het ontkurken van een champagnefles met de sabel)

Sushi rollen

Wijnproeverij van port o.l.v. sommelier Vera Wessel

Belgische pralines maken

Beeldhouwen in chocolade

Bierproeverij

Whiskey nosing

Salmon tastings (schotse, Noorse & Canadese zalm)

Etiquette lunch of diner, tijdens de gangen wordt e.a. verteld
over hedendaagse waarden en normen, gelardeerd met humor.
Uiteraard bijzondere gerechten.

Pata – meisje (pata negra ham)

Hollandse haringkar

Kaaskraam

Tapas diner

Chocoladefontein

Waterproeverij

Live cooking met Ramon Beuk of Rudolph van Veen

Oestermeisje

Oxygenbar

Diner in the sky

Uitnodigingstraject in ´preuvenement´ stijl

Fotograaf

Allround Band

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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DE
CEREMONIEMEESTER®
TROPISCH FEEST
Uw gasten worden in de door u gekozen locatie ontvangen in een
passende Caribische entourage van palmen, riet, parasols, aantrekkelijke
dames, opzwepende klanken en gezellige zitjes. De verlichting is kleurig
en ademt een tropische sfeer uit. Al bij binnenkomst worden uw gasten
verrast door buikdanseressen, vuurvreters en ... een slangenmens. Om
iedereen zich meteen te laten thuis voelen in dit opwindende klimaat
wordt u versierd met een “Aloha-bloemenkrans”. Op deze wijze wanen uw
gasten zich nog meer op één van de prachtige Caribische eilanden. De
gastvrouwen voorzien het gezelschap van de heerlijkste cocktails zoals een
“Pina Colada” waarin rum, kokos en ananas de boventoon voeren of
smaakt een “Cuba Libre” nog lekkerder? De keus is geheel aan u. Voor
degene die de voorkeur geeft aan een non-alcoholische cocktail zijn er
vele mogelijkheden op basis van tropisch fruit.
De opzwepende ritmische klanken worden verzorgd door een Caribische
band. De band kan eventueel worden uitgebreid met een bataria, dit is
een Caribische looporkest met begeleiding van exotische danseressen in
tropische showkleding. Enkele optredens van een steelband kan de avond
naar grote hoogte voeren. De band krijgt zelfs de meest schuchtere op de
dansvloer en de Lambada wordt flink geoefend.
Als deze bijzondere party in volle gang is worden de aanwezigen verrast
door bontgekleurde sambadanseressen die het publiek uitdagen met hun
heupbewegingen. De tropische stemming zit er goed in en u vergeet uw
zorgen. Plots klinkt er een geweldige gong. De buffetten worden geopend
en u geniet van een keur aan tropische lekkernijen zoals “foo foo”
pannenkoekjes, “pepperpot” een heerlijke stoofpot volgens oud Indiaans
recept, “calaloo” Creoolse soep met veel kruiden en “matrimony” de
originele fruitsla. Uw gasten doen zich tegoed aan de buffetten en tanken
nieuwe energie bij. Een limboact verschijnt op de vloer en u geniet van
deze lokale sport. U kunt het verwachten; diverse genodigden worden
uitgenodigd om de limbo te dansen. Deze voorstelling zorgt voor vele
lachsalvo’s bij uw gasten.
Heerlijk swingen tot in de kleine uurtjes. Het bedienend personeel loopt af
en aan om het optredende vochtverlies adequaat te bestrijden. Rond de
klok van enen zijn de meeste gasten moegestreden en wordt de avond
met een kop Jamaica koffie besloten.
TROPISCH FEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm-, en dessertbuffet

Caribische steelband

DJ
UITBREIDINGSOPTIES TROPISCH FEEST:

Professionele cocktailbar met de lekkerste
cocktails met veel vers fruit, zoals de Pina
Colada of Cuba Libre

Op de tafeltjes staan halve meloenen en
ananassen waarin verschillende naar meer
smakende hapjes zijn “geprikt”.

Buikdanseressen

Vuurvreters

Slangenmens

Waterpartij met echte Tropische vogels zoals
flamingo’s

Aloha - bloemenkrans of sombrero’s die
uitgedeeld worden bij binnenkomst











Tropische spellen zoals kokosnootvangen,
papegaaischieten of bananenvangspel.
Kamelen- of surfplankrodeo (ludieke attractie)
Optreden van een Braziliaans Gospelkoor
De bekende groep Timeless
Uitnodigingstraject in ´tropische´ stijl
Foto atelier waar u foto’s kunt maken op een
tropisch eiland
Professionele samba dansers/danseressen
Bataria
Allround Band

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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DE
CEREMONIEMEESTER®
TUSSEN HEMEL & HEL FEEST
Denk u zich eens in, u komt door de wolken de Hemel binnen. Petrus heeft
u door de Hemelpoort gelaten, u heeft het goed gedaan op aarde.
Wanneer u binnen bent zie u wat u had verwacht (of gehoopt desnoods);
engelen, in de verte God op zijn troon, Jezus en Maria. U graaft ergens de
bijbelstudie lessen van de lagere school weer op en u voelt zich
beschermd.
U wordt vriendelijk ontvangen en krijgt een drankje aangeboden. Er hangt
een serene sfeer. U ziet dat uw collega’s ook allemaal in de hemel zijn ook
die waarvan u vindt dat ze maar beter direct naar de hel hadden gekund.
U voelt zich nog niet helemaal thuis in de hemel? Geniet dan van een
zogenaamde back to life massage. Een heerlijke verfrissende stoelmassage
(door de kleding heen) die u wellicht in nog hogere sferen kan brengen.
Voor de meeste genodigden is een zodanig ontspannende behandeling
een goede start voor een geweldige feestavond.
Dan is het tijd voor het eerste hemelmaal. Alles wat lekker is kunt u
proberen. Op de achtergrond van dit Goddelijke dinerbuffet hoor je
rustige en devote muziek. Tijdens het dessert snoepen uw gasten van de
verboden vrucht. Het is de Goden verzoeken. Wat roepen uw gasten over
zich af?
God is het meer dan zat, wat een zootje ongeregeld. Hij gooit uw gasten
uit het paradijs. Met een knal is de hemelpoort achter u dicht gedonderd
en dan is het donker. U hoort en ziet niets, misschien alleen uw eigen
hartkloppingen.
De duivel ziet een makkelijke prooi. Een hele groep verdorven zieltjes,
gedesoriënteerd bij elkaar. Hij spuwt zijn vuur en de rode gloed van de hel
doemt voor uw ogen op. Overal om u heen ziet u duivels. Het geluid dat
u hoort laat u weten dat de Hemel nooit meer terug komt!
U bent in de Hel en daar worden feesten héél anders gevierd! Uw gasten
gaan uit hun dak, zijn van God los, alles mag en heilig zal niemand meer
worden! In de hel zijn veel opdringerige irritante enquêteurs. Ze beginnen
met het stellen van enkele gewone vragen maar na een vraag of vier gaan
zij over op meer indringende vragen en worden zelfs uitermate vervelend.
Echte lastpakken waar u niet één twee drie van af bent. De straf voor uw
gedrag in de hemel.
TUSSEN HEMEL & HEL FEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Hemelse welkomstcocktail

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm-, en dessertbuffet

DJ
UITBREIDINGSOPTIES TUSSEN HEMEL & HEL FEEST:

Harpisten

Aurafotografe

Massage stoelen

Vuurshow

Gospelkoor

Knallende motoren

Trapezewerkers in duivel kostuum

Engeltjes in de bediening








Drietanden en engel aureolen om uit te delen
aan uw gasten, bent u een engeltje of
duiveltje?
Enquêteurs, hilarische typetjes die gedurende
uw evenement uw gasten vermaken.
Helse fotograaf
Uitnodigingstraject in ´hemel & hel´ stijl
Allround Band

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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DE
CEREMONIEMEESTER®
TWILIGHT ZONE
Laat uw gasten eens een avond in het ongewisse. Laat ze het spectaculaire
themafeest “The Twilight Zone” ondergaan, waarin vreemde zaken en
wezens de hoofdrol spelen. Een avond die in het teken staat van de magie
en een verpletterende indruk achterlaat. De “slachtoffers” worden
overgeleverd aan de duistere machten en leven een avond lang tussen
vrees en euforie. Typisch een feest als u niet meer gelooft in sprookjes,
Rambo een “doetje” vindt en vogelspinnen uw knuffeldieren zijn.
Al nippend aan het eerste drankje betreedt men de verduisterde
feestruimte, compleet met rook en allerlei lichteffecten. Op een groot
podium is een “DJ-El phantome” in de weer om een “Twilight Zone”
feeststemming te creëren. Daarnaast draait hij ook het bekende repertoire
zodat er een echt feest ontstaat. Het bedienend personeel is verkleed in
diverse stijlen, zoals geraamte, tovenaar en duivel. Zij zorgen ervoor dat
het de gasten aan niets ontbreekt.
Tussen de gasten is een magister aan het werk die het publiek test op
bijzondere krachten. Bij de een wordt een koud voorwerp te heet om nog
langer vast te houden, terwijl een ander al zijn kracht verliest of juist heel
sterk wordt. Een volgende kan geen pijn meer voelen en iemand wordt
gewichtloos of gaat zweven. Fictie en werkelijkheid gaan in elkaar over.
Op een rustige plaats in de ZoneZaal is een ruimte vrijgemaakt voor de
waarzegster. Zij weet in verschillende talen verrassend veel te vertellen
over het heden, verleden en toekomst van haar toehoorders. Zij komt ook
bij de gasten aan tafel. Laat het maar niet horen aan de naargeestige nar
die iedereen uitlacht en beschimpt.
Van alle emoties op de avond krijgen de gasten een licht gevoel in de
maag krijgen. Dit wordt opgelost met een speciaal mysteriebuffet.
Verrassend speciale lekkernijen worden gepresenteerd met illustere namen
als bloedworsten, kattentongen, varkensstaartjes en everzwijnboutjes.
Delicatessen, voor ieder wat wils, bereidt en uitgeserveerd door Graaf
Dracula himself. Aansluitend feest iedereen uitbundig verder, tot rond
middernacht de vermoeidheid toeslaat. De “Twilight Zone” wordt een
avond om nooit te vergeten, waarin wordt gegriezeld, gelachen en ook
uitbundig gefeest en gedronken.
TWILIGHT ZONE FEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

DJ
UITBREIDINGSOPTIES TWILIGHT ZONE FEEST:

Welkomstcocktail

Magiër/magister

Waarzegster

Aura fotograaf

Vuurspuwer

Hypnose show

Rook en lichteffecten

Lasershow

Entree act bijvoorbeeld een standbeeld dat
als een plank naar voren valt, hij heeft een
mes (of een pijl) in zijn rug...

Pastoor en Quasimodo, de pastoor probeert
de duivel uit de mensen te drijven

Personeel verkleed als diverse typetjes

Allround band









Frankenstein en zijn Professor (kan ook als
entree-act).Deze creatie van de professor gaat
een eigen leven leiden en jaagt u de stuipen
op het lijf.
De grafdelvers die zich tussen het publiek
mengen. Zwart gekleed heel plechtig komen
zij de breedte en lengte van de mensen
opmeten. Echte magere Hein types compleet
met zandloper om aan te geven dat uw tijd is
gekomen.
Doodskist act, er komen bloed en haren uit
de kist, maar wat ligt erin?
Uitnodigingstraject in ´Twilight zone` stijl
Twilight fotograaf

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
Amsterdam: 020 - 309 00 48, Rotterdam: 010 - 306 01 79, Utrecht: 030 - 691 9999, Zwolle: 038 - 301 00 30
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CEREMONIEMEESTER®
VENETIAANS CARNAVAL FEEST
Op de parkeerplaats wordt u ontvangen door Quasimodo de gebochelde.
Hij waakt over uw auto alsof het zijn klokken zijn van de Notre Dame.
Uw gasten zijn bij voorbaat onder de indruk van de entourage. Op de
achtergrond klinken de overweldigende aria’s uit de opera “Don
Giovanni”. De prachtige entree met de manshoge statige beelden stralen
exclusiviteit uit. Een nadere blik op deze kunstwerken lijdt tot schrik en
verbazing. Echt of namaak, dood of levend, werkelijkheid of fantasie? Wie
weet.. Zeker is dat de verwachtingen hooggespannen zijn na deze
confrontatie.
In deze bijzondere “historische” locatie worden uw gasten welkom
geheten door onze Venetiaanse gastvrouwen. Zij begeleiden u naar onze
garderobe alwaar de “ontmanteling” plaats vindt en waar u wordt voorzien
van een Venetiaans masker. Onherkenbaar voor uw collega’s geniet u nu
incognito van het zojuist uitgereikte glas. Gedekt door uw masker en
ontdaan van uw eigen mimiek kunnen nu alle remmen los.
Prachtig gekostumeerde figuren voeren korte acts uit. Vreemde wezens
dwalen rond en vertellen hun verhaal. Een Pierrotachtig type zorgt voor
grote hilariteit, de weelderig uitgedoste Venetiaanse gastvrouwen zorgen
voor een vleugje erotiek, of zijn het travestieten? Een prachtige show met
zang en dans brengt een ieder in de juiste stemming.
Onze pianist kondigt met zijn “smakelijk repertoire” het diner aan. Nadat
het voorgerecht is uitgeserveerd op de schitterend gedekte tafels
presenteren wij de heerlijkste Italiaanse gerechten vanuit de zojuist
geopende buffetten. Anti Pasti zoals carpaccio, diverse carne mista’s,
insalata’s en dampende pasta’s, uiteraard geserveerd met ovenvers
ciabatta brood. De heerlijkste Italiaanse wijnen begeleiden dit Venetiaanse
avontuur. De mysterieuze goochelaar vermaakt uw gasten ondertussen aan
tafel met het afsnijden van ringen van vingers en het onthoofden van...
De benen komen pas goed van de vloer wanneer de opzwepende klanken
van onze swingende band de klok van twaalf uur nadert. Het uur der
waarheid is aangebroken. Getafeld met de directiesecretaresse? Gedanst
met je naaste collega? Gelachen met de receptionist? Geflirt met “hoofd
administratie”? De ontmaskering van een ieder vindt plaats op de
dansvloer en brengt de waarheid aan het licht.
Tot in de late uurtjes is het swingen geblazen. Uw gasten zullen nog lang
napraten over dit bijzondere festijn waarin fantasie, illusie en werkelijkheid
elkaar snel afwisselen en u zich gewaand heeft in de mysterieuze sferen
van het Venetiaanse Carnaval.
VENETIAANS CARNAVAL FEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Prosecco bij ontvangst

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Italiaans koud-, warm- en dessertbuffet

DJ

Venetiaanse maskers voor uw gasten

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
Amsterdam: 020 - 309 00 48, Rotterdam: 010 - 306 01 79, Utrecht: 030 - 691 9999, Zwolle: 038 - 301 00 30
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CEREMONIEMEESTER®
UITBREIDINGSOPTIES VENETIAANS CARNAVAL FEEST:

Clochard die voor bij de entree ligt

Conservatorium geschoolde pianist

2 Venetiaanse dames die gasten entertainen. Zij bemannen de
garderobe, staan bij de buffetten en mengen zich onder het
publiek.

Imitatiediamantjes en enkele echte steentjes prijs afhankelijk van
gewicht. Deze worden in de prosecco gedaan en kunnen in de
loop van de avond worden gecontroleerd op echtheid.

Illusionist / goochelaar

Gondel die naar binnen wordt gereden door monniken

Troubadour Antonio

Fluitende prinses, feeëriek personage

Zingende ijscoman

Mario en Ludo (diverse clownacts met aria’s en moderne
smartlappen)

Zingende elfjes

Optreden klassieke muziek door Hans van Heiningen of Annet
Dellegno

Venetiaanse shows (Elastica)

Venetiaanse steltlopers bij ingang

Tarot kaartenlegster

Table magic

Prof. Drabb handlezen

Foto studio ingericht in Venetiaanse stijl
 Op maat gemaakt optreden Zenga

Uitnodigingstraject in ´Venetiaanse´ stijl

Mystica waarzegster

Prachtige venetiaanse typetjes gedurende de avond met oa de
Prins van de Duisternis en de Koningin van de nacht.

Allround Band

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
Amsterdam: 020 - 309 00 48, Rotterdam: 010 - 306 01 79, Utrecht: 030 - 691 9999, Zwolle: 038 - 301 00 30
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VIP CRUISE
De ‘Vips’ (gasten) komen aan bij het schitterende schip waar voor u de
rode loper uitligt! Vanavond gaat het daarbinnen gebeuren. Het wordt een
echte reisavond waar uw gasten een ‘royal treatment’ krijgen, waar
normaal alleen echte sterren van kunnen genieten.
U vertrekt vanuit de haven van Rotterdam (andere opstapplaatsen zijn ook
mogelijk) om een VIP cruise te maken. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor de
VIP wereldreis met stops over de gehele wereld. Na een Braziliaans
Carnaval, Broadway show, Spaans tapas restaurant en natuurlijk een
Italiaanse ijssalon komen uw gasten terug in de haven voor een spetterend
slotoptreden van een Nederlandse topartiest.
VIP CRUISE IS INCLUSIEF

Locatiehuur (Schip)

Welkomstchampagne

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

DJ
UITBREIDINGSOPTIES VIP CRUISE:

Meerdere landen zoals Japan met een sushi stand, Irish Pub, etc.

Nederlandse topartiest(en)

Diamantair. In elk glas champagne zit een steentje, heeft u de
echte diamant?

Vervoer naar haven per limousine

Rode loper bij ontvangst

Uitnodigingstraject geheel in ‘VIP Cruise’ stijl

VIP fotograaf / paparazzi fotograaf

Ontvangst bij entree door typetjes bijvoorbeeld bodyguards

Masters of beauty salon

Wijnproeverij

Casino

VIP fotografisch atelier

Oestermeisjes

Kaviaarmeisje

Cocktailbar

Allround Band

Spetterend optreden van bekende Nederlander

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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VIP PARTY
De ´Vips´ (gasten) van de avond komen aan bij een prachtige locatie. Bij
aankomst is de rode loper al uitgerold en staat de paparazzi al vol
verwachting te wachten. Zodra de vips uitstappen, staan zij onmiddellijk in
de spotlights en worden ze van alle kanten gefotografeerd. Met behulp
van de brede bodyguards weten zij zich uiteindelijk een weg naar binnen
te banen, waar ze ontvangen worden met een glaasje bubbels, die door
een dame hangend in een chandelier wordt geserveerd. In elk glas bevindt
zich een diamantje. Heeft u de echte diamant in uw glas zitten? Aan het
einde van de avond zult u het weten met behulp van een echte diamantair.
Binnen kunnen de Vips zichzelf eens goed in de watten laten leggen door
de Masters of beauty, de massagestoelen of de nagelstudio. Na de
metamorfose kan iedereen op zijn best op weg naar het foto atelier. Hier
wordt u op de foto gezet als echte VIP met diverse assecoires en
decoraties. De foto kunt u dezelfde avond nog mee naar huis nemen.
Op de dansvloer is inmiddels het feest al flink losgebarsten en ook in de
VIP lounge genieten de vips van hun drankjes. Oestermeisjes trakteren de
gasten op een heerlijk hapje in de zaal en ook de sigarenroller weet hen
aan zich te binden. De cocktailshakers bij de bar en de verschillende
proeverijen zullen uw gasten tot in de late uurtjes luxueus laten genieten.
Met een spetterend optreden van een bekende Nederlander bijvoorbeeld
Wolter Kroes of een look a like van een topartiest maakt u van deze avond
eentje om nooit meer te vergeten.
Uw gasten zullen in extase zijn wanneer zij de luxe en diverse buffetten
zien. Niets is te gek, uw gasten smullen van het al het lekkers!
VIP PARTY IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Bubbels bij ontvangst

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

DJ
UITBREIDINGSOPTIES VIP PARTY:

Rode loper bij entree

Bodyguards typetjes

Paparazzi fotograaf

Champagne Chandelier act

Diamantair

Masters of beauty salon

Nailstudio

Massagestudio

VIP foto atelier

VIP Lounge

Oestermeisjes

Sigarenroller

Cocktailbar

Proeverij; whisky, chocolade, wijn

Oxygenbar

Dream machine

Foto atelier VIP stijl

Allround Band

Spetterend optreden van bekende Nederlander bijv. Wolter
Kroes, Jan Smit, Nick & Simon etc.

Look a like artiest bijvoorbeeld Robbie Williams, Frans Bauer, etc.

Uitnodigingstraject in ´VIP´ stijl

Vervoer per limousine/trein

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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WERELDFEEST
In één avond een reis rond de wereld, met het Wereldfeest van De
Ceremoniemeester is het mogelijk! Wij nemen uw gasten mee naar de
bestemmingen van uw keuze.
Zo kunt u getuige zijn van het carnaval van Rio de Janeiro, een half uurtje
later zit u op Bali. Of gaat u liever naar een Spaans tapas barretje of geniet
u van een 'intiem' diner in een Italiaans restaurant.
U vertrekt vanaf Schiphol met als eerste bestemming bijvoorbeeld New
York. Daar aangekomen krijgt u een origineel VIP ontvangst met veel
glitter & glamour, enthousiaste fans, handtekeningenjagers en flitsende
fotografen. Niet lang daarna nipt u van een heerlijke met diamantjes
versierde welkomstcocktail. U heeft een heerlijke tijd. Maar dan lokt Las
Vegas u, met al haar feestelijke shows en casino’s.
De avond is nog lang, dus reist u door naar Azië voor de overheerlijke
Indonesische buffetten en vers gerolde sushi. Kom op, ga dan naar Rio
waar uw hart nog sneller gaat kloppen. Uiteindelijk komt u weer thuis in
Holland waar u nog een verrassende slotact wacht met een optreden van
Frans Duijts, Wesley Klein of heeft u liever Voice winnaar Ben Saunders?
WERELDFEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Welkomstcocktail

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

DJ
UITBREIDINGSOPTIES WERELDFEEST:

Amsterdams café (smartlappen, BN’er, haring happen etc)

Portugal (steltlopers, fadozangeres, etc)

Oosten (tarrotkaarten, handlezer, magiër, fakirshow, henna tattoo)

Zuid Amerika (las chica´s tropical, copa cobana bar, percussiedans workshop)

USA, New York (glitter&glamour, diamantair, cocktails etc)

USA; Las Vegas ( Michael Jackson look a like, casino)

USA; Wilde westen (tequila bar, pianist, gokpaleis, corona´s, etc)

Frankrijk (crêperie, kook workshop, cancan dansshow,
croissanterie, wijnproeverij, kaasproeverij, whisky)

Irish Pub (Pubgames, darts, tafelvoetbal, bierproeverij)

Italiaans (kook workshop, Italiaanse ijscoman, espressobar,
tapasbar, pizzeria etc)

Karaoke bar

Kermis (schiettent, zweefmolen, kop van Jut, botsauto’s etc)

Lounge ruimte (zuurstofbar en/of waterproeverij)

Society club

Oostenrijk (Après ski bar, ijspegel vangen, jodel workshop etc)

Afrika (Afrikaanse dansshow, djembee- dans workshop, etc)

Australië (workshop didgeridoo)

Hawaï (beachclub, cocktailbar, strandbedden, salsa-, merengueen limboworkshop)

Ibiza Lounge (stoelmassages, lounge banken, zuurstofbar etc)

Poolcirkel (ijsbar, ice carving, etc)

Scandinavië (boot, de fjorden, ABBA muziek, etc)

Rusland (Wodka, dansshow, babushka’s schilderen, etc)

Lasershow

Uitnodigingstraject geheel in ´ Wereldreis` stijl (vliegticket)

Fotograaf

Allround Band

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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WESTERN FEEST
Uw gasten worden verwelkomd door 'western girls' in de rokerige salon.
Zij herkennen de ingang waar de al aanwezige gasten hun paarden
hebben gestald en zich vermaken met een spelletje poker of een gokje
wagen in gokpaleis Fortuna. Een pianist zorgt voor vertier op zijn pianola.
Gastheren en gastvrouwen bieden een fles Corona bier aan of schenken
ter plaatse een tequila. In de saloon staan overal pelpinda's, popcorn en
walnoten.
Na de ontvangst kunnen uw gasten zich naar de geheel in stijl aangepaste
feestzaal begeven waar een allround orkest met Country and Western
muziek zorgt voor de muzikale omlijsting. Het bedienend personeel is
vanzelfsprekend geheel in stijl.
Op verschillende plaatsen in de feestzaal zijn buffetten opgesteld met de
lekkerste gerechten. Met de handen eten mag tijdens deze buffetten waar
u onder meer taco's, maïskoeken, beans and onions en natuurlijk
vuurwaterdesserts aantreft.
Na het buffet worden uw gasten vermaakt door revue danseressen die een
wervelende cancan show opvoeren. De dames uit het gezelschap worden
uitgenodigd hun voorbeeld te volgen. In de hoek van de zaal zal een
messenwerper op ludieke wijze zijn kunsten vertonen aan de stoere heren
onder het gezelschap. Voor degenen die een gokje willen wagen staan
onder het willende oog van de sheriff pokertafels klaar. De stoere binken
leven zich ondertussen uit op de ontembare mechanische stier en in een
schiettent laten ze zien wie de ware cowboy is.
Een kwakzalver prijst zijn brouwsels aan. Zo laat hij met zijn levenselixer
een vrouw weer jong worden. Eén van de vrouwelijke gasten wordt ermee
behandeld met een bijzonder resultaat, waar de echtgenoot niet echt blij
mee is. Een meestergokker houdt langs de tafels typisch vals speel
demonstraties. Het publiek krijgt geld om in te zetten. De waarzegster
doet de meest verbluffende uitspraken, met Texaans accent.
Gedurende de avond wordt voldoende gelegenheid geboden om u op
aangename wijze op de dansvloer uit te leven. Vanzelfsprekend wordt van
de gasten verwacht dat zij zich in de stijl van het feest verkleden.
WESTERN FEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Flesje corona of shotjes tequila bij ontvangst

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

DJ
UITBREIDINGSOPTIES WESTERN FEEST:

Western girls voor ontvangst

Pokertafels

Gokpaleis

Allround orkest met country & western muziek

Cancan show

Messenwerper

Mechanisch stier

Schiettent

Kwakzalver typetje

Valsspeel demonstratie door meestergokker











Pianist
Waarzegster
Country hoeden en pistolen voor uw gasten.
Western spellen zoals hoefijzer werpen, spijker
slaan, arm worstelen, spijkerbroek hangen,
bierpul schuiven etc.
Aankomst bij locatie per huifkar
Uitnodigingstraject in ´Western´ stijl
Western fotograaf
Allround Band

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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ZAP – FEEST
Uw gasten worden al feestelijk ontvangen bij de entree. De rode loper ligt
al uit voor de bezoekers aan de Nederlandse opname studio’s. Na de
centrale opening ontvangen alle gasten een afstandsbediening, waarmee
zij naar hartelust kunnen zappen.
Elke zaal wordt ingericht naar een ander populair TV programma. Uw
gasten wanen zich van ruimte naar ruimte en komen steeds bij
verschillende bekende programma´s terecht. In de ene zaal zingen uw
gasten uit volle borst voor de jury van X-factor. In een volgende zaal
wanen zij zich in de wereld van studiosport en nemen ze actief deel aan de
verschillende sporten. En in de andere zalen vermaken zij zich met
bijvoorbeeld de make-overstand van Make me beautiful of koken zij mee
met Robert Kranenborg. In elke ruimte zal het entertainment en de
invulling van de catering verschillend zijn. Vele programma´s zijn mogelijk
en alles is geheel naar eigen wensen in te vullen.
ZAP-FEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

DJ

Afstandsbediening voor de gasten
UITBREIDINGSOPTIES ZAP-FEEST:
 Verschillende mogelijke tv programma’s bijvoorbeeld:
Ik hou van Holland
Popstars
X-factor
The Voice of Holland
Holland got talent
Opnamestudio RTL journaal
Baantjer
Telekids
Lotto weekend millionairs
Minute to win it
NOS journaal
Wie is de mol?
Eigen huis & tuin
Make me beautiful
So you think you can dance?
Comedy central
Studiosport
 Rode loper bij entree
 Body guards bij entree
 Uitnodigingstraject geheel in ´ZAP´ stijl
 Zap fotograaf
 Look a likes van BN´ers
 Juryleden bij talentenjachten
 Filmploeg

Allround Band

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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ZEVEN ZONDE FEEST
Iedereen doet wel eens iets wat eigenlijk niet mag, wat nou als u een
avond lang kunt genieten van alles wat normaal gesproken verboden is?
Dit feest geeft u vrij spel om alles een keer achter u te laten en u gewoon
een keer helemaal over te geven aan alle verleidingen. Dit is het feest van
de verleiding en uw gasten worden gevraagd om zich ‘zondig’ te kleden.
U wordt bij binnenkomst welkom geheten door de duivel zelf, die u de
gehele avond zal begeleiden en entertainen. Na de ondeugende cocktail
kan men zich aan de verschillende zonden wagen. Zo worden de
vraatzuchtige verwend bij de chocoladefontein of de cocktailbar. Wordt de
ijdelheid in men gestimuleerd bij de Masters of beauty. Verlangen de
hebzuchtigen naar het casino en wordt de lust opgewekt bij de zwoele
salsademonstratie en het oestermeisje. Bij het fotografisch atelier kunnen
de gasten zich uitleven in hun zonde om later nog eens aan terug te
denken. Bent u liever lui dan moe, dan is de lounge en massage corner
wellicht iets om de avond in door te brengen.
ZEVEN ZONDE FEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Welkomstdrankje

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

DJ
UITBREIDINGSOPTIES ZEVEN ZONDE FEEST:

IJdelheid;
Masters of beauty
Nagelstudio

Hebzucht:
Casino met blackjack, roulette, paardenrennen,
Diamantair

Lust;
Oestermeisje
Salsademonstratie/workshop
Tangodemonstratie/workshop

Vraatzucht;
Chocolade fontein
IJscorner

Wraak;
Diverse uitdagende spellen zoals: stroomspel, armdrukken,
kegelen etc.

Luiheid
Massage corner
Lounge

Uitnodigingstraject geheel in ´ Zeven Zonde` stijl

Fotograaf

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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1001 NACHT FEEST
U geniet van de welkomstcocktail in de gezellige, roezemoezige “kashba”
van het oosten. Bijzondere gerechten worden door de slaven en slavinnen
overhandigd, terwijl de prinses haar mysterieuze dans uitvoert. De
verschillende kleuren en de geur van wierook brengen u geheel in de
oosterse sferen. Verschillende buikdanseressen komen op u af. De
ophitsende melodieën van het Arabische orkest en de ijle klanken uit de
toverfluit en Arabische hoorn wisselen elkaar af, als de bolero van de
oneindige zandvlakten. Een mysterieuze waarzegster vertelt u over uw
nabije en verre toekomst en waarschuwt u voor wat er nog komen gaat
deze avond. De geheimzinnige magiër zal iedereen doen verbazen met
zijn spectaculaire vuurshow en table magic.
Wanneer u de heerlijke geuren van het oosterse eten ruikt, zult u verleidt
worden om richting de overheerlijke buffetten te schuiven. Hier vindt u
echt oosters eten zoals couscous, dadels, Turks fruit, heerlijk vlees en een
overweldigend dessert. Een feest waar men van de ene verbazing in de
andere valt. Hier zal nog lang over nagepraat worden.
1001 NACHT FEEST IS INCLUSIEF:

Locatiehuur

Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment (bier, fris en wijn)

Koud-, warm- en dessertbuffet

DJ

Magiër

Buikdanseres
UITBREIDINGSOPTIES 1001 NACHT FEEST:

Schoenpoetser

Theeschenkers

Waarzegster

Henna tatoeage

Waterpijpterras

Toetsenist met Oosters repertoire

Oosterse band

Oosterse ijscoman

Slangennummer

Fakirshow

Hypnoseshow

Oosterse massages

Spijkerbed

Rodeokameel

Kokosnootvangen uit palmboom

Decoratie zoals palmen, spinnenwebben, bananenbomen,
cactussen, rieten matten, pluche kamelen, olifanten etc.

Uitnodigingstraject in ´1001 nacht´ stijl

Fotograaf

Allround Band

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak met De Ceremoniemeester bij u in de buurt:
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