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Voorwoord
In deze brochure informeren wij u graag over
de mogelijkheden van de shows die Dutch DJ
Entertainment te bieden heeft. Heeft u vragen
en/of wilt u een vrijblijvende offerte bel dan naar
038 - 202 26 62 en vraag naar Jurie Eeftink.
Dutch DJ Entertainment is een jong maar
ambitieus bedrijf. We slaan onze vleugels
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 de
drie sleutelwoorden voor ons.
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Een DJ boeken
U ziet door de bomen het bos niet meer: er zijn zoveel DJ’s in
alle soorten en maten. Op basis van uw wensen matchen wij een
DJ bij uw event/feest. Of het om een verjaardag, bedrijfsfeest,
schoolfeest of bruiloft gaat, Dutch DJ Entertainment heeft de
juiste DJ's in huis. Wij werken met streng geselecteerde DJ’s.
Wij kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, kennen onze
DJ’s persoonlijk en weten waar deze het best tot hun
recht komen.

Horecaondernemer? Wij nemen uw planning
graag over!
Als horecaondernemer heeft u het al druk genoeg met alles wat
erbij komt kijken om uw horecazaak te managen. Wij ontzorgen
u door de complete planning van DJ’s (en ander entertainment)
op ons te nemen. Zo kunt u zich richten op andere zaken. Het
voordeel voor u is dat u met één contactpersoon te maken
heeft. Alles onder 1 dak dus. Dit werkt een stuk sneller en geeft
zekerheid. Is de DJ onverhoopt ziek?! Dan garanderen wij een
gelijkwaardige, vervangende DJ.
Steeds meer horecazaken kiezen voor deze zekerheid. Neem
contact met ons op voor meer informatie. Wij komen graag bij u
op locatie voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!
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Boek de budget show
incl. DJ voor 4 uren v.a.

Budget show

€ 395,00
incl. btw

Voor elke portemonnee een feest. Perfect voor kleinschalige festiviteiten tot
50 personen. Intiem en sfeervol. Prima voor in de huiskamer of kleine party tent.

Licht
9 1x Fourbar (4 kleurenspots)
9 2x Grond kleurenspot

Geluid
9 2x 12” fullrange toppen
Optioneel Line array CURV500 TS (zie foto's)

Vraag offerte aan

Decor
9 Kleine LED DJ booth
9 1x Kleine rookmachine
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Boek de basic show
incl. DJ voor 4 uren v.a.

Basic show

€ 479,00
incl. btw

Heeft u een kleinschalige festiviteit? Dan is de basic show perfect.
Sfeervol en stijlvolle look. Perfect voor feesten tot 75 personen.

Licht
9 1x Fourbar (4 kleurenspots)
9 2x Vintage RGBA kleuren Bowl
9 2x Grond kleurenspot

Geluid
9 2x 15” subs + 2x 12” toppen
óf Line array CURV500 TS (zie foto's)

Vraag offerte aan

Decor
9 Kleine LED DJ booth
9 1x Kleine rookmachine
Optioneel Stijlvolle LED DJ booth.
Keuze uit vierkant of ovaal.
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Boek de basic plus show
incl. DJ voor 4 uren v.a.

Basic plus show

€ 599,00
incl. btw

De basic plus show brengt meer stijl en mogelijkheden, zoals het live
aansturen van de lichten. De kleur kan naar wens worden ingesteld.
De basic plus show is geschikt tot 100 personen.

Licht
9
9
9
9
9

1x Fourbar (4 kleurenspots)
2x Vintage RGBA kleuren Bowl
2x Movinghead op LED trusspaal
4x Grond kleurenspot
Lichtsturing middels tablet

Geluid
9 2x 15” subs + 2x 12” toppen
óf Line array CURV500 TS (zie foto's)

Vraag offerte aan

Decor
9 Kleine LED DJ booth
9 1x Kleine rookmachine
Optioneel Stijlvolle LED DJ booth.
Keuze uit vierkant of ovaal.
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meest geboekt!

Boek de premium show
incl. DJ voor 4 uren v.a.

Premium show

€ 799,00
incl. btw

U wilt meer belevig en stijl. En/of u verwacht 150 gasten op uw feest.
Dit hangt natuurlijk ook sterk samen met de gelegenheid van het feest en uw wensen.
Deze show is volledig naar wens in te richten. Uw wensen zijn leidend voor ons.

Licht
9
9
9
9
9

1x Fourbar (4 kleurenspots)
2x Vintage RGBA kleuren Bowl
4x Movinghead op LED trusspaal
4x Grond kleurenspot
Lichtsturing middels tablet

Geluid
9 2x 18” subs + 2x 12” toppen
óf Line array CURV500 TS (zie foto links)

Vraag offerte aan

Decor
9 Kleine LED DJ booth
9 1x Rookmachine
Optioneel Stijlvolle LED DJ booth.
Keuze uit vierkant of ovaal.
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Boek de premium vintage
show incl. DJ voor 4 uren v.a.

Premium vintage show

€ 849,00
incl. btw

Zeer stijlvolle show met vintage RGBA kleuren bowl. In combinatie met onze stijlvolle
LED DJ booths perfect voor uw feest tot 150 personen. Beleving en sfeer worden
benadrukt door live lichtsturing middels tablet.

Licht
9 1x Fourbar (4 kleurenspots)
9 4x Vintage RGBA kleuren Bowl
9 2x Movinghead op LED trusspaal
9 4x Grond kleurenspot
9 Lichtsturing middels tablet
Optioneel 2x Movinghead extra

Geluid
9 2x 18” subs + 2x 12” toppen
óf Line array CURV500 TS (zie foto's)

Vraag offerte aan

Decor
9 Stijlvolle LED DJ booth.
Keuze uit vierkant of ovaal.
9 1x Rookmachine
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Boek de deluxe show
incl. DJ & LJ voor 4 uren v.a.

Deluxe show

€ 1.299,00
incl. btw

Bij feesten groter dan 150 personen adviseren wij de deluxe show.
Uiteraard hangt dit ook sterk samen met de gelegenheid van het feest en uw wensen.
De show is geheel naar wens in te richten. Uw wensen zijn leidend voor ons.

Licht
9 Sfeermakende lichtshow met live
aansturing door lightjockey (LJ)
9 4x Movinghead op LED trusspaal
9 2x Movinghead op DJ booth
9 4x Grond kleurenspot
9 2x Spot truss verlichting
9 1x Stroboscoop
9 LED RGB sterrendoek 6x4m aan truss

Geluid
9 Afhankelijk van het aantal personen
9 Mogelijkheid tot het inprikken van
een zanger en/of kleine band,
middels PA mixer
9 Mogelijkheid tot het inhuren van een
geluidstechnicus met professionele
digitale PA mixer

Vraag offerte aan

Decor
9 Stijlvolle LED DJ booth.
Keuze uit vierkant of ovaal.
9 1x Rookmachine
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Onze DJ booths
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Extra mogelijkheden
Zoals eerder vermeld zijn de shows naar wens aan te passen en uit te
breiden. Onderstaand vindt u een aantal extra mogelijkheden ter inspiratie.
Voor meer informatie en een prijsopgave kunt u contact opnemen.

Aircones per 2 stuks 

€ 60,50 incl. btw

Vintage RGBA Bowls per 2 stuks

€ 60,50 incl. btw

LED RGB sterrendoek 6x4m aan truss

€ 90,75 incl. btw

Prikkabels
15 meter
25 meter
50 meter
100 meter

Low fogger (droogijs)
Vuurfontein (koudvuur) per 2 stuks

€ 25,00 incl. btw
€ 45,00 incl. btw
€ 75,00 incl. btw
€ 140,00 incl. btw
€ 75,00 incl. btw
€ 121,00 incl. btw
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LED dansvloeren per m2

€ 35,00 incl. btw

De LED dansvloeren komen in verschillende uitvoeringen.
 Dit filmpje* geeft een goede indicatie hoe een LED vloer eruit ziet.

Carré truss lichtshow

prijs op aanvraag
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 voor de gasten. De maat en
indeling van de carré truss is naar wens aan te passen.

* De tekst is aanklikbaar. Kunt u de tekst niet aanklikken? Ga dan naar de volgende url
in uw webbrowser: https://youtu.be/AgyWoVtTACk
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Unieke photobooths
Op zoek naar iets unieks voor uw feest? Maak de leukste herinneringen en de
gekste foto’s met onze unieke photobooths. Laat je verrassen door de vele toffe
mogelijkheden zoals creatief signeren, gebruik van fotoprops, visuele thema's en
andere interactieve mogelijkheden.
9
9
9
9

Eyecatcher
Interactief
Eigen ontworpen foto strip
Creatief signeren (schrijf direct
na het nemen een persoonlijke
boodschap op de foto)

9 Foto's worden direct geprint
9 Ontvang de foto's in de mail
9 2 begeleiders voor een hogere
rendement & doorloop
9 Gebruik van een professionele
spiegelreflex camera

Wij bieden 2 soorten fotospiegels. Deze zijn elk uniek. Elk heeft zijn eigen
vormgeving en mogelijkheden. Bekijk de filmpjes voor een impressie.
Magic Mirror
Prijs v.a. € 595,- incl. btw
i.c.m. een show
 Bekijk filmpje

Mirror Me Next Generation
Prijs v.a. € 625,- incl. btw
i.c.m. een show
 Bekijk filmpje

https://youtu.be/uMcuSt5jR9U

https://youtu.be/A9hBTCEa9Bw
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Live performance

Foto door Ton van Kooten

Boek een DJ met saxofonist. Of een DJ met zangeres die live uw favoriete
liedjes zingt. Het geeft uw feest een extra boost. Meer beleving, interactie
en stijl met live performance. Een onmisbare dimensie uw feest.

DJ met saxofonist

prijs op aanvraag
Op zoek naar een ervaren DJ en wil u een DJ met saxofonist boeken?
De combinatie een DJ met saxofonist boeken is erg populair. Het is een
ware hit op vele feesten. Op basis van uw muziekwensen matchen wij
de DJ en saxofonist. De DJ draait uw favoriete muziek en de saxofonist
improviseert bijpassende warme, jazzy of funky melodieën. Van de 80’s,
|90’s tot aan de nieuwste hits.

DJ met zangeres

prijs op aanvraag
Een DJ met zangeres boeken is voor een feest simpelweg een
onverslaanbare combinatie. De eerstgenoemde biedt u een veelzijdig
arsenaal van muziek in uiteenlopende stijlen, terwijl de laatstgenoemde
extra sfeer en emotie kan creëren met haar vocale kwaliteiten. Bij Dutch
DJ Entertainment weten we exact welke artiest passend is voor uw feest.
Bijvoorbeeld zangeres Steffi Ras.
 Bekijk filmpje

 Bekijk filmpje

https://youtu.be/I2XtlrRxbME

https://youtu.be/DRPEFi0Sy3o
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Sfeerimpressie
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DDE events
Organiseert u een groot personeelsfeest, is het weer eens tijd voor een 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 uitgebreide mogelijkheden aan licht, geluid en zelfs compleet decor kleden wij
de grote tent, bedrijfshal, schoolkantine of het outdoorterrein helemaal aan naar uw
wensen. Tijdens een intakegesprek worden op een open en vrijblijvende wijze uw wensen
duidelijk en bespreken we meteen de mogelijkheden. U ontvangt altijd vooraf een
gespecificeerde offerte van ons.
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Contactgegevens
 038 - 202 26 62
 info@dutchdjentertainment.nl
www.dutchdjentertainment.nl
 Parc de Zwijger 31, 8091 CZ Wezep

instagram

Facebook-F

Instagram

Facebook

Hearthis

www.instagram.com/
dutchdjentertainment

www.facebook.com/
dutchdjentertainment

www.hearthis.at/
dutchdjnl

