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                                        Pakket Zilver : 

       

       

                   Pakket Goud :

      

                

                      Pakket Live : 
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     AUDIO 

Pakket Brons :    Dit pakket is voor een 

                   

Pakket Zilver : Dit pakket is voor een middel groot feestje rond de 

               Personen 

     

Pakket Goud :    Dit pakket is voor een groot feestje rond de 150 tot 300 personen

            

            

Pakket Live : dit pakket is om appart of om te combineren met anderen pakketten

                                        

Dit pakket is voor een klein feest je rond de 10 a 50 personen  

Dit pakket is voor een middel groot feestje rond de 50 tot 150    

it pakket is voor een groot feestje rond de 150 tot 300 personen 

pakket is om appart of om te combineren met anderen pakketten 



      

    Party pakket: 

                                                                                                                             

                     Moving

      

Gesteld met andere pakkete,  hierbij word de koste veranderd)

        

       Diamand pakket : 

       

       

             BIG Light show:  

       

      DJ’s : DJ Luc , DJ Moonlight en DJ Lederhose 

         Voor alle feest thema’s hebben wij een DJ voor u.

               

           

Party pakket: deze light set is voor kleinen feestjes van 10 tot 50 misschien 75 man

                                                                                                                                                                          

Moving pakket: deze light set is voor 25 tot 100 man ( dit kan o

          

hierbij word de koste veranderd) 

       

Diamand pakket : deze light set is toch al voor achtergrond op een podium, voor 

           75 to 250 man. 

     

BIG Light show:  dit is de grote light set voor al gauw 100 tot 500 man

     

DJ’s : DJ Luc , DJ Moonlight en DJ Lederhose 

Voor alle feest thema’s hebben wij een DJ voor u.

  LIGHT 

deze light set is voor kleinen feestjes van 10 tot 50 misschien 75 man 

deze light set is voor 25 tot 100 man ( dit kan ook worden samen- 

                  

  

deze light set is toch al voor achtergrond op een podium, voor  

dit is de grote light set voor al gauw 100 tot 500 man 

DJ’s : DJ Luc , DJ Moonlight en DJ Lederhose Seppl 

Voor alle feest thema’s hebben wij een DJ voor u. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

      


