BUTLER EDOUARD
RECEPTIES EN
OPENDEURDAGEN
Prijs / 150,00 Eur per uur alles
inbegrepen

Geen saaie recepties
meer als je butler Edouard in
dienst hebt.
Winkelopeningen en opendeurdagen worden ook aangenamer
voor groot en klein dankzij zijn
unieke diensten.
Voor evenementen in de voedingsector, kan ook Picasso, de
chefkok, langskomen.

ANIMIX
Shop
• Verhuur van springkastelen,
attracties en feesttenten
• Verhuur en verkoop van carnavalkostuums
• Verkoop van feestartikelen en
ballons
• Ballondecoraties voor huwelijken,
openingen en andere feesten

THEMA WICHITA
VERJAARDAGSFEEST,
COMMUNIEFEEST
EN LENTEFEEST
Prijs: 150,00 Eur per uur
alles inbegrepen
250,00 Eur per uur met dieren

De amerikaanse clown
Wichita komt graag bij
u langs voor een verjaardags-, communiefeest of
lentefeest. In zijn grote koffer zitten allerlei trucjes om
jong en oud te vermaken.
Iedereen neemt actief deel aan
zijn show, waarbij de kinderen
zelf leren toveren en het
feestvarken extra aandacht
krijgt.

Voor boeking of info
gsm 0495/42.58.95
info@animix.be
www.animix.be
Esenstraat 47, 8610 Zarren
Prijzen geldig voor West-en Oostvlaanderen
Andere regio’s : extra verplaatsingskosten

niet op de openbare weg gooien a.u.b.

ANIMIX
Animaties voor
jong en oud
Clown
Komische ober
Grime, karikatuur en tatoeages
Ballonplooien
Illusie, toveren en close-up
Allerlei shows
Animatie op verjaardags- en
communiefeesten
Kinderdisco en DJ
Straatanimatie en mime
Zwembad- en strandanimatie
Animatie op recepties en openingen
Pony-rijden
...

CLOSE-UP EN MENTALISME

SHOWS

Prijs : op aanvraag volgens artiest

Prijs alles inbegrepen
Mini : 325,00 Eur voor 1 uur: voor < 200 pers.
Midi : 550,00 Eur voor 1 uur: voor 200 à 500 pers.
Maxi : 1000,00 Eur voor 30 min.: voor > 500 pers.
(nodige ruimte: 4 op 7 m)
(klaarzetten en opruimen : 1 uur voor en na de show /

Tijdens een receptie, diner, plechtige communiefeest of andere gelegenheden kan
een close-up goochelaar (Ferdy,
Magic Oliver of Erukos) bij
de verschillende
tafels goochelen. Close-up is
werkelijk overal inzetbaar.

CIRCUSINITIATIE EN SPEKTAKEL
Prijs: op aanvraag

Wist je dat het circus bij je langs kan komen?
Springen, jongleren, diabolo, op eenwieler rijden,....
Onze Pipo leert je graag alle knepen van het circus.

SINTERKLAAS, KERSTMAN
EN PAASHAAS
Prijs: op aanvraag
stoel en decor : bijbetalend

Bent u op zoek naar Sint-Maarten, Sinterklaas, de
kerstman of de paashaas? Ik bel hen graag op om
hen eraan te herinneren dat zij in uw school, huis,
gemeente, … moeten langskomen.

STRAATANIMATIE
BALLONPLOOIEN, GRIME,
Richtprijs: 250 Eur voor 3 uren alles
inbegrepen

Als straatanimatie kan u kiezen tussen ballonplooien, grime, karikatuur,
mime of een animatie aangepast aan
het evenement, alsook zwembad- en
strandevenementen. Het schminken
wordt gedaan met een mobiele
schminkstand.

...

VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN

Feestshow : voor alle evenementen : acts,
toveren en dans bezorgd door de clown
Illusieshow : Dit totaalspektakel is een
mix van magie en verbluffende illusie’s
: Mis deze unieke ervaring niet en
laat u betoveren
Tovershow : De tovenaar presenteert
een spetterende kindertovershow
waarbij de kinderen zelf leren toveren
Halloweenshow : Bangelijke show
gebaseerd op magie en humor
Sinterklaas en kerstshow : Ideaal
voor het opwarmen van de zaal vóór
de komst van Sint of Kerstman
Carnaval- en Paasshow : Show met
als thema carnaval of pasen

KINDERDISCO

SPRINGKASTEEL - BALLENBAD
Prijs: 175 Eur per dag
4x4m

SPRINGKASTEEL
THEMA CIRCUS
Prijs: 150 Eur per dag
5x5m

LUCHTBERG
Prijs: 250 Eur per dag
7x7m

Prijs: 250,00 Eur voor 1u30 (1 pers.)
Prijs: 350,00 Eur voor 1u30 (2 pers.)
met discobar en belichting

De kinderdisco is een echte aanrader, alsook in het zwembad. Alle kinderen worden op een speelse manier aan het
dansen gebracht.

