Sjaak de Piraat’s Piraten Avontuur is een superleuke
kindervoorstelling speciaal ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar
oud (iets jonger en ouder is ook mogelijk). Tijdens de kindershow
staat het leven als piraat centraal en zal Sjaak de kleine landrotten
eens even opleiden tot heuse zeebonken.
Deze knotsgekke piratenshow, gespeeld door Sjaak de Piraat neemt
de kinderen mee in lessen over hoe je piraat word.
Dit alles gebeurt doormiddel van magie, muziek, dans, piraterij,
interactie, schietoefeningen, gooien met zwaarden en het
bereiden van een echte piratenmaaltijd. Uiteraard wordt alles op
kindvriendelijke wijze met veel humor en publieksinteractie gedaan.
U zult zien dat zelfs de wat bangige kinderen al snel aan Sjaak’s
lippen zullen hangen tijdens dit piratenfeest.
Sjaak de Piraat’s Piraten Avontuur is zeer geschikt voor
evenementen en grotere optredens. Waarbij de show multimediaal
wordt uitgevoerd, dat wil zeggen dat deze kindershow dan wordt
gespeeld met spel, magie, jongleren, geluid en video in een groot
podium decor.
(Video is bij deze show enkel mogelijk wanneer podium-, weeren lichtomstandigheden dit toelaten)

Kosten: 		
Reiskosten: 		
Tijdsduur: 		
Aantal personen:
Capaciteit: 		

vanaf € 380
€ 0.28 per km heen en terug
1 uur
1 persoon
+/- 200 kinderen (eigen geluid)

Bijzonderheden:
Deze show kan uitgebreid worden met:
- Langere show van 2x 45 minuten (binnen 2 uur)
- Ballonartiest Sjaak de Piraat
- Op de foto met Pablo Papegaai

Inbegrepen:
Decor (+/- 7 meter breed)
Geluid tot +/- 200 personen
Materialen en benodigdheden
10 weersbestendige full-color posters
10 promotiekaarten
Digitaal promotiemateriaal: o.a. posters, foto’s kleurplaat)
Benodigd:
Speelruimte: +/- 7 x 3 x 2,5 meter (BxDxH)
Stroomtoevoer (1x 220 volt)
Opbouwtijd: 1 uur, afbouwtijd: 45 minuten
Kleedruimte
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

