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Met onze drive-in show ben je gegarandeerd 
van een unieke en veelzijdige feestavond.

Onze professionele DJ met jarenlange er-
varing zorgt ervoor dat de mooiste dag van 
jullie leven afgesloten wordt met een avond 
om nooit te vergeten. 

Tijdens de 5 uur durende show komen 
alle genres van muziek voorbij, niet alleen 
de hits uit de 70’s, 80’s en 90’s, maar ook 
Nederlandstalig, latin, dance, en de top 40 
muziek zal niet ontbreken op jullie feest. 
Uiteraard is de muzikale indeling volledig 
in overleg en is de show helemaal aan te 
passen aan jullie wensen. 

Deze show is de exclusieve versie van onze 
Silver drive-in show. Ook tijdens deze 5 uur 
durende show komen alle hits voorbij die 
jullie als bruidspaar willen horen.

De Gold drive-in show is geheel zelf samen 
te stellen. Met extra (bewegend) licht, tv led 
schermen of een ander dj meubel. 
De tv led schermen zijn o.a. te gebruiken 
voor foto’s die de fotograaf overdag ge-
maakt heeft. Ook zijn ze te gebruiken voor 
PowerPoint presentaties (stukjes) en visuals.

Naast onze veelgeboekte bruiloftsshow met 
zeer ervaren en professionele DJ kiezen 
bruidsparen vaak voor een drive-in show 
in combinatie met een bandartiest. Deze 
zanger/entertainer heeft een breed repertoi-
re en zal een live optreden verzorgen van 
circa 30 minuten. 
 
Wij hebben verschillende leuke, enthousias-
te en veelzijdige zangers tot onze beschik-
king die jullie bruiloft graag muzikaal komen 
verfraaien. Uiteraard is ook de invulling van 
deze show volledig in overleg en geheel 
naar jullie wens aan te passen. 

Niet alleen tijdens de feestavond, maar ook 
tijdens jullie ceremonie, receptie en/of 
diner? Kies dan voor ons Diamond pakket, 
waarbij een saxofonist/zanger jullie bruiloft 
muzikaal zal omlijsten met fijne live (achter-
grond)muziek. 
De saxofonist verzorgt de muziek tijdens 
jullie dagprogramma en speelt rustige num-
mers bij binnenkomst van de avondgasten.

Als alle gasten zijn gearriveerd en het tijd 
is om met de voetjes van de vloer te gaan 
neemt onze DJ het over. Deze show is 
eventueel uit te breiden met een 
drummer en/of saxofonist. 

Een luxe drive-in show met zeer exclusieve uitstraling, dat is 
de Leds Dance drive-in show.

De inhoud van deze show is te combineren met de Silver of de 
Gold drive-in show en ook volledig in overleg in te vullen. 

De 24m2 verlichte led dansvloer met zeer lage opstap is de smaakmaker van deze show.
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