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MUZIKAAL ENTERTAINMENT
SURF EN BEACH

071 40 165 63

DRIVE IN BASIS SHOW
Van alle gemakken voorzien en voor elk feest inzetbaar.
Compact en sfeervol. Uitgerust met de nieuwste
snufjes en de beste apparatuur. De LED dj booth kan
worden versteld in de kleuren die jij wilt. Net als de
truss pilaren en de bewegende lichten erboven op. De
microfoon zit er standaard bijgeleverd. De dj is allround,
professioneel, ervaren en voelt elk feest perfect aan.
Voorafgaand aan het feest wordt de show wordt afgestemd op jouw persoonlijke wensen, middels een
muzikale vragenlijst en de sfeer van de locatie.
Basis show

• Ervaren allround dj
• Uitgebreid muziek repertoire bestaand uit minimaal 10.000 hits
• Dj booth met ingebouwd verstelbaar LED system
• Wij beschikken over verschillende LED dj booths waaruit
gekozen kan worden
• Professioneel geluidsysteem tot 150 personen
• Pioneer dj apparatuur
• 2 Truss-pilaren met ingebouwd LED systeem
• 2 Bewegende licht spots op de trusspilaren (moving heads)
• Draadloze microfoon
• Inclusief op- en afbouw
• Inclusief reiskosten

Je boekt een dj voor min. 2 uur - max. 5 uur
Boekings prijs €625,- ex. BTW
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DRIVE IN LUXE SHOW
Wil je net even meer flair, meer body en meer sfeer geven
aan jouw feest? Met de luxe uitstraling en de verfijnde
lichtshow ben je verzekerd van een topfeest! Uitgerust
met twee extra pilaren met bewegende lichten erop, twee
grote theaterspots en twee vloerspots ten opzichte van de
Basis show. Deze extra effecten zorgen voor een perfecte
uitlichting van de show, muren en de zaal. De microfoon zit
er standaard bijgeleverd. De dj is allround, professioneel,
ervaren en voelt elk feest perfect aan. Voorafgaand aan
het feest wordt de show wordt afgestemd op jouw
persoonlijke wensen, middels een muzikale vragenlijst
en de sfeer van de locatie.
Luxe show

• Ervaren allround dj
• Uitgebreide muziek repertoire bestaand uit minimaal 10.000 hits
• Dj booth met ingebouwd verstelbaar LED systeem
• Wij beschikken over verschillende LED dj booths waaruit
gekozen kan worden
• Professionele geluidsset tot 150 personen
• Pioneer dj apparatuur
• 4 Truss-pilaren met ingebouwd LED systeem
• 4 Bewegende licht spots op de trusspilaren (moving heads)
• 2 LED vloerspots om muur- en andere elementen uit te lichten
• 2 Grote theaterspots
• Draadloze microfoon
• Inclusief op- en afbouw
• Inclusief reiskosten

Je boekt een dj voor min. 2 uur - max. 5 uur
Boekings prijs €845,- ex. BTW
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ALLROUND DJ
Wij beschikken over professionele, ervaren allround
dj’s die elk feest perfect aanvoelen. De dj’s zijn bekend
met elke muzieksoort en hebben stuk voor stuk een
uitgebreid muziek repertoire bestaand uit minimaal
10.000 hits.

ONZE DJ’S ZIJN SFEERMAKERS
VOOR IEDERE GELEGENHEID
Gelegenheden
Je kunt een dj inzetten tijdens diverse
aangelegenheden zoals een: feestavond, receptie,
diner en ceremonie in combinatie met een live artiest
of zonder.
Persoonlijke voorkeuren
Heb jij een favoriet nummer die je persé wilt horen
deze avond? Geen probleem. Wij zorgen hiervoor!
Middels onze muzikale vragenlijst die voorafgaand aan
het optreden naar jou wordt verstuurd, informeren wij de
dj en hij neemt telefonisch contact op een week voor
de gelegenheid om de muzikale vragenlijst samen
door te nemen.
Je boekt een dj voor min. 2 uur - max. 5 uur

Boekings prijs €350,- ex. BTW
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SAXOFONIST
Wij beschikken over de beste en meest interactieve
saxofonisten van Nederland die een geslaagd feest als
hun trots ervaren. De saxofonist speelt op spectaculaire
wijze mee met de sounds van de dj en betrekt het publiek
bij zijn/haar optreden. Hij/zij staat niet alleen op het
podium, maar loopt ook in de zaal tussen de mensen
door om jou te entertainen.

DE DJ EN SAXOFONIST ZIJN EEN
INGESPEELD DUO EN ZORGEN
VOOR EEN 100% FEESTGARANTIE
Gelegenheden
Je kunt een saxofonist inzetten tijdens diverse
aangelegenheden zoals een: feestavond, receptie,
diner en ceremonie in combinatie met een dj of zonder.
Persoonlijke voorkeuren
Heb jij een favoriet nummer die je persé wilt horen
deze avond? Geen probleem. Wij zorgen hiervoor!
Middels onze muzikale vragenlijst die voorafgaand aan
het optreden naar jou wordt verstuurd, informeren wij
de saxofonist en hij/zij zorgt ervoor dat jouw nummer
tijdens de gelegenheid wordt gespeeld.

Je boekt een saxofonist voor max. 3 uur
Boekings prijs €375,- ex. BTW
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PIANIST & ZANGER(ES)
Diverse pianisten, diverse genres, diverse repertoires,
maar één gemeenschappelijke eigenschap. Op elk
feest weten zij het publiek te raken en te vermaken.

NIET ALLEEN GEWELDIGE
PIANISTEN, MAAR TEGELIJKERTIJD
OOK NOG EENS EEN
FANTASTISCHE STEM
Al zingend begeleiden zij zichzelf achter hun piano en
nemen zij jou mee in hun muzikale reis die eindigt bij
een geslaagd feest, zonder twijfel.
Gelegenheden
Je kunt een pianist inzetten tijdens diverse
aangelegenheden zoals een: feestavond, receptie,
diner en ceremonie in combinatie met een dj of zonder.
Persoonlijke voorkeuren
Heb jij een favoriet nummer die je persé wilt horen
deze avond? Geen probleem. Wij zorgen hiervoor!
Middels onze muzikale vragenlijst die voorafgaand
aan het optreden naar jou wordt verstuurd, informeren
wij de pianist en hij/zij zorgt ervoor dat jouw nummer
tijdens de gelegenheid wordt gespeeld.
Je boekt een pianist voor max. 3 uur
Boekings prijs €625,- ex. BTW
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ZANGERES
Wij beschikken over diverse zangeressen met een
fluwelen stem. Sterk in meerdere muziekstijlen, easy
listening, jazzy sounds, 80’s & 90’s, up-tempo en
commerciële top 40 hits.

VAN EEN INGETOGEN
ACHTERGROND FUNCTIE TOT EEN
ZUIVERE UITHAAL TIJDENS DE
FEESTAVOND
Gelegenheden
Je kunt een zangeres inzetten tijdens diverse
aangelegenheden zoals een: feestavond, receptie,
diner en ceremonie in combinatie met een dj of zonder.
Persoonlijke voorkeuren
Heb jij een favoriet nummer die je persé wilt horen
deze avond? Geen probleem. Wij zorgen hiervoor!
Middels onze muzikale vragenlijst die voorafgaand
aan het optreden naar jou wordt verstuurd, informeren
wij de zangeres en zij zorgt ervoor dat jouw nummer
tijdens de gelegenheid wordt gespeeld.

Je boekt een zangeres voor max. 3 uur
Boekings prijs €525,- ex. BTW
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ZANGER
Wij beschikken over diverse zangers met een geweldige
stem. Sterk in meerdere muziekstijlen, easy listening,
jazzy sounds, 80’s & 90’s, up-tempo en
commerciële top 40 hits.

VAN EEN INGETOGEN
ACHTERGROND FUNCTIE TOT EEN
ZUIVERE UITHAAL TIJDENS DE
FEESTAVOND
Gelegenheden
Je kunt een zanger inzetten tijdens diverse
aangelegenheden zoals een: feestavond, receptie,
diner en ceremonie in combinatie met een dj of zonder.
Persoonlijke voorkeuren
Heb jij een favoriet nummer die je persé wilt horen
deze avond? Geen probleem. Wij zorgen hiervoor!
Middels onze muzikale vragenlijst die voorafgaand aan
het optreden naar jou wordt verstuurd, informeren wij
de zanger en hij zorgt ervoor dat jouw nummer tijdens
de gelegenheid wordt gespeeld.

Je boekt een zanger voor max. 3 uur
Boekings prijs €625,- ex. BTW
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PERCUSSIONIST
Wij beschikken over de meest sensationele, stijlvolle en
karakteristieke percussionisten. Met zijn trommels, conga’s,
bongo’s en speciale effecten speelt de percussionist op
spectaculaire wijze mee met de sounds van de dj. De
beats van de dj, de trommels van de percussionist en de
energie gecombineerd zorgen voor een compleet WOW
effect.

STILSTAAN IS GEEN OPTIE
EN EEN VOLLE
DANSVLOER GEGARANDEERD
Gelegenheden
Je kunt een percussionist inzetten tijdens diverse
aangelegenheden zoals een: feestavond, receptie en
diner in combinatie met een dj of zonder.
Persoonlijke voorkeuren
Heb jij een favoriet nummer die je persé wilt horen deze
avond? Geen probleem. Wij zorgen hiervoor! Middels
onze muzikale vragenlijst die voorafgaand aan het optreden
naar jou wordt verstuurd, informeren wij de percussionist
en hij zorgt ervoor dat jouw nummer tijdens de
gelegenheid wordt gespeeld.
Je boekt een percussionist voor max. 3 uur
Boekings prijs €425,- ex. BTW
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GITARIST
ONZE GITARISTEN ZIJN
DE PERFECTE MUZIKALE
BEGELEIDERS VAN ZANGERS
EN ZANGERESSEN
Daarnaast beschikken zij tevens bij solo optredens over
een uitgebreid repertoire. Zuiver spel in alle muziekstijlen
van David Bowie tot Guus Meeuwis, van Johnny Cash
tot Nielson, van Elvis tot Oasis tot John Mayer tot Spinvis.
Gelegenheden
Je kunt een gitarist inzetten tijdens diverse
aangelegenheden zoals een: feestavond, receptie,
diner en ceremonie in combinatie met een zanger(es).
Persoonlijke voorkeuren
Heb jij een favoriet nummer die je persé wilt horen
deze avond? Geen probleem. Wij zorgen hiervoor!
Middels onze muzikale vragenlijst die voorafgaand aan
het optreden naar jou wordt verstuurd, informeren wij
de gitarist en hij zorgt ervoor dat jouw nummer tijdens
de gelegenheid wordt gespeeld.

Je boekt een gitarist voor max. 3 uur
Boekings prijs €450,- ex. BTW
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VIOLIST
Wij beschikken over de meest ervaren violisten die in
samenwerking met diverse dj’s op de grootste evenementen ter wereld hebben meegespeeld en de vaste
violisten zijn van één van Nederlands grootste artiesten
Marco Borsato. Entertainen, raken en verbinden van het
publiek zijn dé drijfveren van deze muzikanten.

DE VIOLIST ZORGT VOOR EEN
WEERGALOZE MUZIKALE IMPROVISATIE
OP DE SOUNDS VAN DE DJ
Door de kennis, ervaring en energie van de violist zorgt
zij samen met de dj voor een spectaculaire feestavond.
Gelegenheden
Je kunt een violist inzetten tijdens diverse
aangelegenheden zoals een: feestavond, receptie,
diner en ceremonie in combinatie met een dj of zonder.
Persoonlijke voorkeuren
Heb jij een favoriet nummer die je persé wilt horen
deze avond? Geen probleem. Wij zorgen hiervoor!
Middels onze muzikale vragenlijst die voorafgaand aan
het optreden naar jou wordt verstuurd, informeren wij
de violist en zij zorgt ervoor dat jouw nummer tijdens
de gelegenheid wordt gespeeld.
Je boekt een violist voor max. 3 uur
Boekings prijs op aanvraag
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TROMPETTIST
Onze trompettisten zijn stuk voor stuk afgestudeerd aan
het conservatorium. Tevens zijn zij onderdeel geweest
van grote orkesten, hebben furore als solo artiest
gemaakt en hebben opgetreden op diverse grote podia.

ONZE TROMPETTISTEN ZIJN EEN
WARE TOEVOEGING VOOR JOUW
EVENEMENT EN GEVEN NET DAT
BEETJE EXTRA.
Gelegenheden
Je kunt een trompettist inzetten tijdens diverse
aangelegenheden zoals een: feestavond, receptie,
diner en ceremonie in combinatie met een dj of zonder.
Persoonlijke voorkeuren
Heb jij een favoriet nummer die je persé wilt horen
deze avond? Geen probleem. Wij zorgen hiervoor!
Middels onze muzikale vragenlijst die voorafgaand
aan het optreden naar jou wordt verstuurd, informeren
wij de trompettist en hij zorgt ervoor dat jouw nummer
tijdens de gelegenheid wordt gespeeld.

Je boekt een trompettist voor max. 3 uur
Boekings prijs op aanvraag
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ON FIRE
HOT & SAXY HOUSE MUSIC
Twee oogstrelende dames met een gezamenlijke passie:
music & show! Sexy en classy, met een rauw randje.
Deze vrouwelijke dj en saxofoniste bekleden iedere
gelegenheid met kwalitatief hoogwaardig entertainment.
Volledig ingespeeld op elkaar spelen zij de lekkerste (deep)
house, met af en toe een commercieel tintje.
Van een achtergrondfunctie tijdens een receptie, diner of
borrel tot aan een show performance tijdens clubavonden
of festivals, deze dames zijn altijd “On Fire”!

Je boekt een ON FIRE voor 1,5 uur
Boekings prijs €895,- ex. BTW
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TIMELESS LIVE BAND
Spectaculaire combinatie van energie, uitstraling,
dynamiek en muzikale kennis! Op elkaar ingespeelde
formatie van een dj, saxofonist, percussionist en
zangeres die met gevoel voor show, een mix van
muziekstijlen moeiteloos aan elkaar speelt. Van een
lekkere radioplaat van nu tot een gouwe ouwe 90’s
knaller!
Voor iedereen leuk en bij elke gelegenheid inpasbaar.
Van bedrijfsevenement tot bruiloftsfeest en clubavond
tot borrel.

WE ARE TIMELESS
AND WE’RE
PERFORMING LIVE!
Je boekt de Timeless LIVE Band voor max. 3 uur
Boekings prijs €2195,- ex. BTW
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FUNKY PIANOS

FUNKY PIANOS

Funky Pianos is de nieuwste piano en live entertainment
sensatie van Nederland. De show is gebaseerd op het
Amerikaanse ‘’Dueling Pianos’’ concept wat al jaren
een grote hit is over de hele wereld. Dit concept staat
o.a. bekend om het feit dat het publiek verzoekjes kan
aanvragen, die de pianisten dan graag voor je spelen.
Hierdoor ontstaat er een supergezellige interactie tussen
de entertainers en het publiek.

Inhoud Funky Pianos
Pianist
Drummer
Zangeres

Funky Pianos is een geformeerde combinatie van live
artiesten met jarenlange podium ervaring samengebracht
met ervaren pianisten vanuit piano bars gevestigd over
heel de wereld. Samen met één van onze allround dj’s
zorgen zij voor een unieke 5 uur durende, energieke en
muzikale show vol met meezingers, hits van nu en de
bekende nummers uit de
80’s & 90’s & 00’s.

Inclusief reiskosten
Inclusief op- en afbouw
Inclusief licht en geluid
Inclusief pauzemuziek

FUNKY PIANOS XL
Inhoud Funky Pianos XL
2 Pianisten
Drummer
Zangeres

Allround DJ
Inclusief op- en afbouw
Inclusief licht en geluid
Inclusief reiskosten

BIJNA ALLES KAN EN MAG TIJDENS
DEZE GEZELLIGE FEESTAVONDEN
MET FUNKY PIANOS.
FUNKY PIANOS
Je boekt Funky Pianos voor max. 4 x 45 min
Boekings prijs €2295,- ex. BTW

FUNKY PIANOS XL
Je boekt Funky Pianos XL voor max. 4 x 45 min
Boekings prijs €3595,- ex. BTW
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VOOR MEER INFORMATIE
071 40 165 63
info@surfenbeach.nl
www.surfenbeach.nl

