De oorsprong van pinata’s ligt in Mexico. Daar worden ze gebruikt
met Kerstmis en kinderfeestjes.
De piñata wordt gevuld met snoep, confetti en eventueel kleine
cadeautjes, waarna hij wordt opgehangen. Bij Sjaak de Piraat kunt u
terecht voor Pinata’s als aanvulling op een kinderfeestje.
De volgende modellen zijn leverbaar:
Schatkist, Assepoester, Bloem, Brandweerauto, Doodshoofd, Eigen
afbeelding op pinata, Ezel, Raceauto, Ster, Zon
Wij kunnen ook uw eigen afbeelding (foto, logo, etc) op de pinata
plakken. U dient dan zelf een (groot formaat) foto aan te leveren.
Losse verkoop alleen mogelijk op afhaal basis.
Wat is een pinata?
Een pinata is een felgekleurd figuur, meestal gemaakt van papier-maché, die traditioneel gevuld is met zoetigheden, vruchten en cadeau’s.
Pinata’s komen van oorsprong uit Mexico en worden daar gebruikt met kerst en
kinderverjaardagen. De piñata wordt gevuld met snoep, confetti en eventueel kleine
cadeautjes, waarna hij wordt opgehangen.
De kinderen mogen er geblinddoekt tegenaan slaan zodat er wanneer hij breekt, een
stortvloed van snoepjes, confetti e.d. over de kinderen heen valt.
Wat is een pullstring?
Onder de pinata hangt een bundel lintjes. Slechts één van deze lintjes is verbonden
met het valluikje onder de pinata. Alle andere lintjes zijn ‘nep’. Om de beurt mogen de
feestgangers aan een lintje trekken, net zolang tot iemand aan het juiste lintje trekt en
zo de pinata opent. De inhoud van de pinata zal dan via het luikje uit de pinata vallen.
Het voordeel hiervan is dat men de pinata niet kapot hoeft te slaan. Zo kan de pinata
bewaard worden als herinnering aan een leuk feest.
De pullstring is vooral ook geschikt voor de kleinere feestgangertjes. Die nog niet de
kracht en coördinatie hebben om een pinata stuk te slaan.

Kosten: 		
Reiskosten: 		

vanaf € 25 per stuk
€ 0.56 per km heen en terug

Bijzonderheden:
Diverse vormen en afmetingen beschikbaar. Kijk op de website
voor het volledige overzicht van de beschikbare modellen.
Een stevig ophangpunt is benodigd om de pinata op te hangen
zodat de kapot geslagen kan worden.
Wanneer er geen ophangpunt is zullen wij uit veiligheid altijd
de pullstrings gebruiken en word er dus niet geslagen!

Inbegrepen:
50 snoepjes en lading confetti
Stok & touw (bij aanvulling op kinderfeestje)
Benodigd:
Stevig ophangpunt
Stok & touw (afhaalbasis)
Losse verkoop alleen mogelijk op afhaal basis.

Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld. Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor informatie en boekingen:

Clown Zassie Entertainment, Elzenlaan 4, 3319 XB Dordrecht, Nederland
T: 078-7850467 | M: 06-44446658 | E: flessenpost@sjaakdepiraat.nl | www.sjaakdepiraat.nl

