Sjaak de Piraat heeft een schatkist vol ballonnen. Elke keer als de
kist opengaat krijgt Sjaak de kriebels in zijn vingers en begint hij
figuren te maken van de ballonnen.
Sjaak de Piraat is zeker geen ballonnenclown... hij is een heus
ballonartiest!
Wat kunt u NIET verwachten van Sjaak de Piraat als ballonartiest?
Een massaproductie van van saaie figuren als hondjes en zwaarden.
Wat Sjaak WEL doet is het maken van allerlei unieke (grote)
balloncreaties, gedaan met publieksinteractie en veel humor. De
nadruk ligt bij Sjaak de Piraat bij kwaliteit, niet bij kwantiteit.
Van vuurspuwende draken tot bijen die boven een bloem zweven,
niets is te gek voor de vliegensvlugge vingers van Sjaak de Piraat!
Deze act is erg goed in te zetten voor evenementen, beurzen,
promotieacties, openingen en winkelcentra. Maar uiteraard ook op
elke andere gelegenheid!
Indien gewenst kan Sjaak de Piraat uw visitekaartje/flyer/handout/
goodie bijvoegen bij elke creatie. Op die manier word uw naam goed
snel en op een indrukwekkende manier verspreid.
Door in sets te werken kan Sjaak de Piraat eventueel over het
gehele terrein zijn kunsten vertonen.
Ideaal op winkelcentra, braderieën en markten.

Kosten: 		
Aanvullende uren:
Reiskosten: 		
Tijdsduur: 		
Aantal personen:
Capaciteit: 		

vanaf € 140
€ 50
€ 0.28 per km heen en terug
1 uur - 5 uur
1 persoon
+/- 20-25 creaties per uur

Bijzonderheden:
- Dit is losse animatie, geen (podium) show
- Grote figuren, geen garantie dat iedereen een ballon krijgt
- Buiten 90 km vanaf Dordrecht minimum afname van 2 uur

Inbegrepen:
Materialen
Digitaal promotiemateriaal: o.a. posters, foto’s kleurplaat)
Benodigd:
Speelruimte +/- 2x2 meter
Opbouwtijd: +/- 15 minuten
Afbouwtijd: +/- 5 minuten
Kleedruimte is gewenst, niet vereist
Parkeerplaats nabij speelplek

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

