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In deze brochure informeren wij u graag over de
mogelijkheden van de budget basic, pro en premium shows
die Dutch DJ Entertainment te bieden heeft. Heeft u vragen en/of wilt u een vrijblijvende
offerte bel dan met DDE 06-43006237 en vraag naar Jurie Eeftink.
Dutch DJ Entertainment is een jong maar ambitieus bedrijf. We slaan onze vleugels al rap
uit. We willen graag aan iedereen laten zien waar toe we in staat zijn. In goed overleg is dat
eindeloos. Goede communicatie, klantvriendelijkheid en kwaliteit leveren zijn 3
sleutelwoorden voor ons. Ons streven is de DJ te matchen met uw event/feest.

DJ’s:
-

Dutch DJ Talent: de kweekvijver van DDE. Wij geven DJ talent graag de kans!
Prijs vanaf 100 ex 6% btw
C’est la vie DJ: Leuke DJ voor een leuke prijs. Perfect voor kleinschalige evenement.
Prijs vanaf 175 ex 6% btw
TopDJ: DJ met ruime ervaring. Deze DJ brengt kwaliteit in huis.
Prijs vanaf 250 ex 6% btw
Specialist: U boekt een DJ met jarenlange ervaring. Vakman in een bepaald genre.
Prijs vanaf 350 ex 6% btw.

Wij nodigen u van harte uit een kijkje te nemen op onze vernieuwde website
www.dutchdjentertainment.nl
*Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele reiskosten*

Dutch DJ Entertainment
Info@DutchDJEntertainment.nl
0643006237
www.DutchDJEntertainment.nl
www.facebook.com/DutchDJEntertainment
www.instagram.com/DutchDJEntertainment
www.hearthis.at/dutchdjnl
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Basic show
Heeft u een verjaardag, klein
bedrijfsfeest of een ander
kleinschalig festiviteit, dan is de
basic show perfect.
- 2x 4 fourbar (8x kleurenspots)
- 2x 15’’ toppen
- 1x 12’’ subwoofer
- Zwarte DJ booth
- optioneel led dj booth
- optioneel aircones

Basic show is bedoeld voor gelegenheden max 60 personen.
Basic show incl c’est la vie DJ is te boeken vanaf 350 ex btw.

Basic plus show
Basic plus show brengt meer stijl
en mogelijkheden dan de
bovenstaande basic show.
- 2x fourbar (8x kleuren spot)
- 2x movinghead op Dj booth
- 2x spots achter de DJ
- 2x 15’’ toppen
- 2x 15’’’subwoofer
- Prolyte led DJ booth
- optioneel 2x truss paal met
movinghead erop
- optioneel stijlvolle led dj booth
- optioneel aircones
Basic plus show is bedoeld voor gelegenheden tot 100 personen.
Basic show plus incl c’est la vie DJ is te boeken vanaf 450 ex btw.
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Pro show (meest geboekte show)
Wij adviseren bij feesten groter dan 100 personen pro of premium show te boeken.
Dit hangt natuurlijk ook sterk samen met de gelegenheid van het feest en uw wensen. Deze
shows zijn volledig naar wens in te richten. Uw wensen zijn leidend voor ons.
De pro show is een complete professionele setting en bestaat uit:
- ervaren allround TopDJ
- geluid tot 250 man (JBL 2x top 2x sub)
- Prolyte led DJ booth
- sfeermakende lichtshow
- optioneel stijlvolle witte led dj booth
- lightjockey. Stuurt de lichtshow live aan.
- mogelijkheid tot het inprikken van een zanger of kleine band, middels een pa mixer.
De lichtshow bestaat onder andere uit:
- 4x movinghead (bewegende kleuren lichten) - 1x rookmachine
- 8x kleuren spot
- led licht dj booth
- 1x stroboscoop
- spots achter de DJ (achtergrond licht)
- optioneel aircones
- optioneel sunstrips (stage blinders)

Pro show is bedoeld voor gelegenheden 100 a 250 personen
Pro show incl DJ & LJ is te boeken vanaf 595 ex btw

Video pro show
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Premium show
De premium show is een uitbreiding
op onze PRO show. Speciaal voor
klanten die meer willen. Meer stijl,
meer sfeer en volledig naar uw
wensen in te richten. Zeer geschikt
voor bruiloften en bedrijfsfeesten.
Deze show is nog uit te breiden met
aircones en andere aankleding.
Vraag naar de mogelijkheden.

Premium show
Prijs vanaf 695 ex btw

Nog meer mogelijkheden:
Zoals eerder vermeld zijn de shows naar wens aan te passen en uit te breiden.
Onderstaand vind u aantal voorbeeld foto’s puur ter inspiratie. Voor meer informatie en
prijsopgave kunt u bellen met 06-43006237

Show met aircones
meerprijs per 2 aircones 45 ex btw

Show met led dansvloer
prijs afhankelijk grote led dansvloer

Informatie LED dansvloeren:
Voor het leveren van LED dansvloeren werken wij samen met verschillende partners in heel
Nederland. Ze komen in verschillende uitvoeringen. Dit filmpje geeft een goede indicatie
hoe een ledvloer eruit ziet. LED dansvloer vanaf 25 euro per m2 (30,25 incl btw)
Bekijk de led dansvloer: http://www.youtube.com/watch?t=14&v=6V-88k3BLH4
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carré truss lichtshow

Carre truss setting is bedoeld voor feesten met meer dan 250 personen. Voor de feesten
waar je echt wilt knallen. Er wordt een vierkante of rechthoekige opstelling geplaatst. Het
resultaat is dat er rondom de dansvloer verlichting is en mogelijkheid tot het ophangen van
geluid. Dit geeft een extra dimensie aan de gasten.
De maat en indeling van de carré truss is naar wens aan te passen.

Prijs op aanvraag
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DDE Events
Organiseert een groot personeelsfeest of is het weer eens tijd voor groot dorpsfeest
(tentfeest) of heeft een speciaal themafeest? Dan biedt onze DDE event service uitkomst.
Shows volledig op maat bedoeld voor 300 personen of meer.
Met de uitgebreide mogelijkheden aan licht, geluid en zelfs compleet decor kleden wij de
grote tent, bedrijfshal, schoolkantine of gewoon outdoor helemaal aan naar uw wensen.
Tijdens een intakegesprek maken we op een open en vrijblijvende wijze uw wensen
duidelijk en bespreken we meteen de mogelijkheden. U ontvangt zoals eerder gezegd altijd
vooraf een gespecificeerde offerte van ons.

Introfeest CMD Hoge School Utrecht Augustus 2017: Sfeerimpressie
Stratenfestival 2016 Oude vismarkt: aftermovie

Neem contact op voor de mogelijkheden
Dutch DJ Entertainment
Info@DutchDJEntertainment.nl
0643006237
www.DutchDJEntertainment.nl
www.facebook.com/DutchDJEntertainment
www.instagram.com/DutchDJEntertainment
www.hearthis.at/dutchdjnl

