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Mr DJ dé feestspecialist van het zuiden!
Mr. DJ heeft ruim 15 jaar ervaring met bruiloften en weet als geen ander de trouwdag nóg
persoonlijker te maken: het draait tenslotte om júllie. Een romantische ceremonie,
een deftige receptie en als afsluiter een knalfeest. Mr. DJ is van alle markten thuis
en helpt graag met passend advies voor de perfecte en onvergetelijke bruiloft.

Bruiloft shows

Op jullie bruiloft is het natuurlijk belangrijk dat alles tot in de puntjes verzorgd is: zo ook de DJ en
de show die daarbij hoort. Mr. DJ heeft een ruime keuze uit diverse shows. Deze vind je ook terug
in onze prijslijst. Bij al onze shows houden wij voor het geluid rekening met de hoeveelheid
gasten. We nemen nooit een te grote (of juist te kleine) set mee. Voor de verlichting en
aankleding zijn er standaard pakketten verkrijgbaar. Hebben jullie andere persoonlijke
en specifieke wensen? Een verlichte dansvloer of misschien een fotobooth?
We zoeken graag mee naar een passende oplossing!

Het perfecte feest

Bij het organiseren van jullie mooiste dag, moet je als bruidspaar al aan ontzettend veel
dingen denken. Mr. DJ helpt graag mee, zodat je belangrijke zaken niet uit het oog verliest.
Het is bijvoorbeeld belangrijk om de ruimte af te stemmen op het aantal gasten. Zestig man in
een enorme zaal, maakt de kans op een mooi feestje meteen een stuk kleiner. En wat dacht je
van de hoogte van de zaal? Vanaf drie meter komen lichteffecten beter tot zijn recht. Daarnaast
is een goede verdeling van zitplaatsen erg belangrijk. Want eerlijk is eerlijk:
het zou ontzettend gaaf zijn, maar je oma staat echt niet heel de avond te moonwalken.
En opa wil na de twaalfde Sirtaki ook graag even zitten.

Drive-in show Silver € 650,Benodigde ruimte: 3.5 x 2 meter
-

DJ gedurende 5 aaneengesloten uren
DJ Meubel met LED verlichting
Geluidsset voldoende voor jullie gasten
8 Led spots op statief

Drive-in show Gold € 800,Benodigde ruimte: 5 x 2 meter
-

DJ gedurende 5 aaneengesloten uren
DJ Meubel met LED verlichting
Geluidsset voldoende voor jullie gasten
8 Led spots op statief
Lichtbrug van 5 meter
Achterdoek met LED verlichting
2 verlichte LED zuilen

Drive-in show Diamond € 1000,Benodigde ruimte: 6 x 2 meter
-

DJ gedurende 5 aaneengesloten uren
DJ Meubel met LED verlichting
Geluidsset voldoende voor jullie gasten
8 Led spots op statief
Lichtbrug van 5 meter
Achterdoek met LED verlichting
2 verlichte LED zuilen
Bewegende lichtshow met 4 movingheads
Nevelmachine (lichte rook)

Alle shows worden geleverd inclusief:
Op- en afbouw
Reiskosten tot 50 km vanaf Eindhoven
(daarbuiten € 0,50 p/km)
Willen jullie langer feesten dan 5 uur? Geef dit vooraf aan.

Spiegelbol €20,-

Ga voor het échte discogevoel met een iconische klassieke spiegelbol.
Te boeken bij iedere show met een lichtbrug.

Spotlights

€50,- per 4 stuks
Maak een speciale plek extra sfeervol en zet het letterlijk in
de spotlights. Onze grondspots kunnen op iedere kleur worden ingesteld.

Knalfeest €60,-

Een knallende opening of afsluiting van het feest? Kies dan voor confetti!
We hebben verschillende kleuren en soorten die op ieder moment
kunnen worden afgeschoten.

Tv-schermen €100,- voor 1 of €150,- voor 2

Speciale foto’s of een bijzondere film tonen aan je gasten?
De schermen kunnen met individuele standaards worden neergezet
op elke willekeurige plek.

Lasershow €120,-

Til je feest naar een hoger niveau! De laser kan naast beamshows ook
animaties en teksten laten zien. Deze wordt gemonteerd in de lichtbrug
en iS daarom te boeken vanaf een diamond show.

Bewegende lichtshow €150,-

Maak je feest compleet met een dynamische en bewegende lichtshow.
Twee verlichte zuilen met moving heads laten prachtige
figuren en effecten door de zaal dansen.

Partyfotograaf €300,-

Boek één van onze ervaren fotografen en jullie ontvangen
120 prachtige feestfoto’s met een verhaallijn van begin tot eind.
Een leuk aandenken aan een onvergetelijke avond.

Saxofonist €450,-

Stijlvol en groovy: een saxofonist die warme, swingende en
funky noten mee blaast en kan improviseren van sfeervolle
lounge tot jazzy dans- en stampende feestnummers.
Succes gegarandeerd!

Willen jullie een andere toevoeging zoals een dansvloer, zanger, videogastenboek of
hebben jullie een ander geweldig idee vraag dan zeker naar de mogelijkheden
die wij voor jullie hebben.

