Heel het jaar…
De BRAVO Drive-In Show
showduur vanaf 4 uur
De BRAVO! Drive-In Show is onmiskenbaar dé Drive-In Show voor uw feest! Of het
nu gaat om uw trouwfeest, buurtfeest, verjaardagsfeest, bedrijfsfeest of uw eigen
themafeest… BRAVO! is úw aanvulling voor een superavond! De jarenlange
ervaring zorgen voor kwaliteit en gezelligheid. De vaste DiscJockey Bram
Vorspaget zorgt voor de gezellige mix tussen 80’s, 90’s en de hits van nu! U kunt
uiteraard van te voren aangeven wat u prettig of juist minder prettig vindt tijdens
uw feestavond. Wilt u tijdens uw feestavond speeches, voordrachten en
dergelijke of juist niet? Hoe hard mag de muziek tijdens uw feestavond? Al uw
wensen zijn bespreekbaar! Samen met u wordt de stijl van uw avond bepaald.
Tenslotte is de BRAVO! Drive-In Show er voor u en uw gasten!

Tote Los DiscoParty
showduur vanaf 4 uur
Een compleet losgeslagen show waarin spelletjes gespeeld worden, meezingers
klinken en heel veel ‘foute muziek’ wordt gedraaid. Zo is er het ‘zing je strot kapot
karaoke spel’, ‘wie heeft de langste’ en ‘raad het plaatje’. Allemaal spellen die bij
bezoekers van uw feest zeker in de smaak zullen vallen. Prijswinnaars worden
uiteraard uitgebreid gehuldigd en krijgen leuke prijsjes.
Om het geheel nog aantrekkelijker te maken is er ook de mogelijkheid om binnen
de Tote Los Discoparty een deel live muziek te brengen. Middels een live
accordeonist kunnen liedjes meegezongen worden! Een unieke combinatie in
Nederland!

Kids Show
showduur in overleg
Een show voor jongens en meiden tot 12 jaar! Veel muziek, dans en spelletjes!
Uiteraard zijn er ook enkele prijzen te winnen. Leuk als kinderfeest, (basis)schoolfeest, buurtfeest of tijdens een feest van je sportclub!
De show heeft een vaste formule maar is altijd anders, verrassend en superleuk!
En wie weet steel jij de show!

Seizoensshows
De Prima Paas Party
showduur 1 a 2 uur
Een geweldige show om Pasen te vieren! Deze show richt zich op kinderen van 0
tot 10 jaar. In deze show zullen allerlei leuke spellen gespeeld worden zoals het
‘zoek de stip van het paasei-spel’, ‘spring jij klein ding-spel’ en het ‘maak de tekst
af en win!-spel’. Uiteraard zijn er enorm veel hits te horen waarvan de kinderen
lekker uit hun dak kunnen gaan. Disco time met gave lichteffect en en zeepbellen.

BRAVO!’s Summer Party
showduur 4 uur
Eindelijk! Het is vakantie! Heerlijk relaxed met de voeten omhoog…
Maar uiteraard moet er ook wat aan beweging gedaan worden!
Zomerse nummers, zomerse spelletjes en veel leuke zomerse prijsjes tijdens de
BRAVO! Summer Party. Leuk op school ter afsluiting van het schooljaar, op de
camping en ideaal tijdens een buurtbarbecue!
Gegarandeerd een zomers spektakel!
Halloween Disco
showduur in overleg
Griezelige hits, veel rookeffecten en misschien wel een beetje spanning! Laat je
verrassen tijdens deze akelig gezellige show vol muziek, spel en theater. Enkele
spannende effecten mogen uiteraard tijdens de show niet ontbreken.
Laat je verbazen en versteld staan!

BRAVO!’s Pieten Disco
showduur in overleg
Vanaf de start al een zeer populaire show binnen BRAVO! Zwarte pieten, de
leukste (sinterklaas-)hits een spannend verhaal! Allemaal bij u thuis, vereniging,
school of op het werk. De zwarte pieten nemen een geluidsset, kleine lichtset,
strooigoed en een accordeon mee!
LIVE gespeelde sinterklaasliedjes door 'accordeon Piet' afgewisseld en een PietenDJ.
De Pieten kunnen de kinderen ook voorbereiden op de komst van uw Sinterklaas!
Kijk op de site voor meer informatie; www.bravo-entertainment.nl/pietendisco
De BRAVO! X-mas Party
showduur in overleg
Sfeer…
Dat is de meest korte omschrijving die het beste past bij de BRAVO! X-mas Party.
Uiteraard veel kerstmuziek en vele lampjes. Perfect voor uw kerstborrel, familie
kerstfeest of bedrijfsfeest.
Laat u verwonderen door de gemoedelijke sfeer en gezelligheid!
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