BRUILOFT
BROCHURE
TWENTSE BIERBROUWERIJ
FOOD & DRINKS - MEETING & EVENTS
Foto door Denise Leuveld

WELKOM IN DE WERELD
VAN DE TWENTSE BIERBROUWERIJ
Een bijzondere bruiloft vraagt om een bijzondere locatie. Wij bieden een unieke formule: een
combinatie van een groene omgeving, stoere brouwerij, hip interieur en ambachtelijke keuken
met Twentse producten.
Het brouwen van bier mag dan onze specialiteit zijn, maar uit passie voor eten & drinken
hebben we nog meer eigen producten ontwikkeld. Zo hebben we ons eigen ambachtelijk
Twents Bierbostel brood en hebben we ons eigen Twents Black Angus label.
Wij geloven in ‘Keep it simple, keep it real’, waarbij gezelligheid voorop staat.
Speciaal voor bruiloften hebben we deze brochure samengesteld. Naar aanleiding van een
persoonlijk gesprek maken wij graag een passend voorstel. Wij verheugen ons op uw komst!
Gastvrije groet,
Team Twentse Bierbrouwerij

Algemene uitgangspunten
Genoemde prijzen zijn geldig tot 1 januari 2023
Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen
Genoemde prijzen zijn per persoon tenzij anders vermeld
Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele op- en afbouwuren, transportkosten en inhuurmateriaal
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW
Foto door Denise Leuveld
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HOE GAAN WIJ TE WERK?
Wat is er nou leuker dan een hippe bruiloft in het hart van Twente? Een prachtige locatie, groene omgeving, stoere
bierbrouwerij, bedoeïenentent, BBQ… zien jullie het al voor je? Dan is de onze locatie echt iets voor jullie! Wij regelen een
complete bruiloft bij de ambachtelijke bierbrouwerij van Twente: de Twentse Bierbrouwerij in Hengelo.
Wat kunnen jullie van ons verwachten?
Het organiseren van een huwelijk doe je niet zomaar. Daar gaat veel tijd en energie in zitten. Wij staan jullie graag met
raad en daad bij om er een onvergetelijke dag van te maken!
Kennismaking
We beginnen met een vrijblijvende kennismaking. Jullie krijgen een rondleiding op de locatie waarna een persoonlijk
gesprek volgt om de wensen en eisen door te spreken. Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek zullen wij voor
jullie een offerte op maat opstellen.
Offerte
Nadat wij de offerte hebben verstuurd. Houden we contact voor eventuele vragen, advies en wijzigingen. De offerte kan
maximaal drie keer worden gewijzigd. Uiteraard kunnen er altijd nog kleine wijzigingen of aanpassingen worden gedaan
na de definitieve offerte. Het reserveren van de locatie dient schriftelijk te worden vastgelegd. Jullie ontvangen een
bevestigingsformulier per e-mail. Wij gaan uit van ongeveer drie gesprekken ter voorbereiding van het huwelijksfeest.
Voor aanvang
Ongeveer een week voor aanvang van het huwelijksfeest bespreken we de laatste details, zoals de definitieve aantallen,
programmatijden en overige specifieke punten.
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Omzetdrempel
Wij vragen van half mei t/m half september op vrijdagen en
zaterdagen een minimale omzetdrempel van € 5.000,00 per
partij. Voor meer informatie over de exacte data, neem gerust
contact met ons op.
Aanbetaling
Twee weken voor aanvang van het huwelijksfeest dient het
bruidspaar € 2.500,00 aan te betalen. Verzoek
tot aanbetalen versturen wij middels een digitale factuur.
Locatiehuur
Wij brengen standaard € 350,00 aan locatiekosten in rekening.
Dit bedrag is inclusief het gebruik van ons meubilair,
opbouw/afbouw en AV-middelen.
Op de dag zelf
De gehele dag is er een verantwoordelijke partymanager
aanwezig. Hij/zij is het aanspreekpunt voor de uitvoering.
Aankleding
Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele aankleding.
Uiteraard is het mogelijk om de op– en afbouw door ons te
laten verzorgen. Hiervoor brengen wij personeelsuren in
rekening.
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Foto door Dario Endara Photography

LUNCH
Het is mogelijk om in klein gezelschap bij ons te lunchen
alvorens de daggasten arriveren. Zo beginnen jullie de dag met
een gevulde maag. Het is mogelijk om a la carte te lunchen.
Bij groepen vanaf 15 personen serveren we een Brouwerslunch.

Brouwerslunch
Te reserveren vanaf 15 personen

€ 11,25

Drie half rijk belegde broodjes
Melk en jus d’orange
De lunch is uit te breiden met:
Verse huisgemaakte soep (uitgaande van 1 kop p.p.)
Warme snack, keuze uit mini broodje pulled pork,
broodje kroket of kaasbroodje
Divers handfruit
Gemengde salade
Smoothie
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€ 3,75
€ 4,25
€ 1,50
€ 2,50
€ 3,00

ONTVANGST
Wij heten uw gasten van harte welkom bij de Twentse
Bierbrouwerij met een kop Twents koffie of thee. Het
ontvangst is eventueel uit te breiden met de onderstaande
koffiegarnituren. De genoemde prijzen zijn per stuk.

Koffiegarnituren
Choco Bullets
Twentse Krentenwegge
Mix van Choco Bullets & Pareltjes
Variatie aan Pareltjes
Twentse Bierkoek
Assortiment aan Bolwerkjes
Assortiment gebak (op aanvraag)

€ 1,95
€ 2,00
€ 2,35
€ 2,55
€ 2,95
€ 3,35

Het is ook mogelijk om uw gasten met andere dranken te
ontvangen, zoals bijvoorbeeld een Twents speciaalbier.

Foto door MadebyMerlin
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HUWELIJKS
VOLTREKKING
Twentse Bierbrouwerij is sinds 2015 een vaste trouwlocatie
van de gemeente Hengelo.
Bij ons geef je elkaar het jawoord op een bijzondere en
unieke locatie.
De ceremonie kan zowel binnen als buiten worden
voltrokken.
Buiten vindt de ceremonie plaats onder een bedoeïenentent
in een groenrijke omgeving. Helemaal in festivalstijl.
Binnen wordt er getrouwd in een stoere en industriële
ruimte met een prachtige uitzicht over de vijver.
Kom gerust langs voor een eerste indruk!

Foto door MadebyMerlin
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MadebyMerlin
Denise Leuveld
Denise Leuveld

Denise Leuveld

CELEBRATE LOVE

Chantal van den Berg

MadebyMerlin

TOAST &
DRANKEN
Na afloop is het natuurlijk tijd om te proosten op het
kersverse huwelijk. Wij serveren een glas bubbels en voor de
gasten die geen alcohol drinken een alcoholvrije bubbel
Dranken
Gedurende de dag schenken we dranken uit het Hollands
drankassortiment. De arrangementprijs is afhankelijk van de
tijdsduur van jullie bruiloft. Het assortiment bestaat uit:

Gehele bierassortiment van de Twentse Bierbrouwerij
Warsteiner 0,5 % (alcoholarm bier)
Koffie en thee
Frisdranken
Wijn (huiswijnen)
Twents Kuiernat, Twents Zwiegolie en Jagermeister
Jonge- en oude jenever, bessen, kersenjenever en
citroenjenever
Port, Sherry, Vermouth, Apfelkorn, Vieux en Rum

Foto door MadebyMerlin
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TAART & BORREL
Taart
Na de toast wordt de bruidstaart aangesneden. Voor wat betreft de
bruidstaart zijn er enorm veel keuzes. Jullie zijn helemaal vrij om dit
zelf te regelen. Wij brengen standaard € 1,50 per persoon aan service
en servies in rekening.
Tips
Hieronder een aantal tips voor bruidstaart of sweettables:
https://www.facebook.com/debranderie/
https://www.facebook.com/itsacakebyanouk/
https://www.rosysfood.nl/
https://www.bakkermeen.nl/
Borrel
Tijdens de borrel is er tijd voor foto’s, stukjes, speeches en bovenal
gezelligheid.. Kleed de borrel aan met een lekkere borrelhap zoals onze
Twentse Borrelplanken.

Twentse Borrelplanken op tafel
(uitgaande van 6 personen per plank)
•
Gemengde nootjes
•
Jonge kaas en Twentse droge worst
•
Twents bierbostelbrood met kruidenboter,
knoflooksaus en tapenade
Foto door Kelly Alyssa
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DINER MENU'S

Schuif samen met uw gasten aan tafel en geniet van een heerlijk drie gangen diner. Te reserveren van 10 tot 50 personen.

Drie gangen keuze diner NO 1.

€ 33,00

Voorgerechten
Aziatische maissoep (v)
Garnalen met chili aïoli met gefrituurde prei en bierbostel brood
Champignon Dordogne met gerookte knoflooksaus (v)
Hoofdgerechten
Indisch stoofvlees geserveerd met atjar en gefrituurde ui
Gegrilde varkenshaas aan spies met paprika, ui en champignon
Op de huid gebakken zalm steak met witte wijnsaus
Raw Nobeef burger met een uien chutney (v)
Desserts
Dame blanche
Strawberry cheesecake geserveerd met een bolletje vanille-ijs

Drie gangen keuze diner NO 2.

€37,50

Voorgerechten
Carpaccio van Twents Black angus ribeye met avocado,
tomaat en gerookte chipotlemayonaise
Garnalen met chili aïoli met gefrituurde prei en bierbostel
brood
Chili Cheese Nacho’s met guacamole en zure room (v)
Hoofdgerechten
Gegrilde steak met pepersaus
Low & slow smokey spareribs
Op de huid gebakken zalm steak met witte wijnsaus
Aubergine steak met mango chutney, gepofte tomaatjes en
rucola(v)
Desserts
Crème brûlée van sinaasappel met frambozen sorbetijs
Chocoladetaartje met karamelsaus, vanille-ijs en slagroom
Strawberry cheesecake geserveerd met een bolletje vanille-ijs

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet en rauwkostsalade.
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Denise Leuveld

Denise Leuveld

Denise Leuveld

Chantal van den Berg

FOOD BINDS US TOGETHER
Denise Leuveld

Denise Leuveld

DINER MENU'S
Drie gangen sharing diner

€ 41,75

€ 41,75

Te reserveren van 10 tot 50 personen.

Te reserveren vanaf 30 personen.

Doorbreek de traditionele manier van dineren en geniet
samen van meerdere gerechten per gang. Een informeel en
gezellig diner, zonder keuzestress!

Een “Streetfood Walking Dinner”is een informeel diner
waarbij uw gasten kleine streetfood items uitgeserveerd
krijgen. Zes items vormen samen een maaltijd.
Onderstaand treft u het menu:

Sharing voorgerecht
Proeverij bestaande uit een selectie van voorgerechten van
onze menukaart
Grillmaster Mixplateau
Twents Black Angus steak, Pulled pork, smokey spareribs,
BBQ sausage, chicken piri-piri, sour pickels.
Geserveerd met verse friet en coleslaw.
Sharing Dessert
Laat je verrassen door onze chefs en geniet van meerdere
mini desserts
Het Grillmaster Mixplateau kan worden uitgebreid
met zalmsteak
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Streetfood Walking Dinner

€ 4,50

Carpaccio van gerookte Twents Black Angus ribeye met
avocado, tomaat en gerookte chipotlemayonaise
Bowl pulled salmon met mierikswortelmayonaise, lente
ui en crostini
Smokey pompoensoep met sour cream
Crispy Chicken met smoked salsa
Low & slow pulled beef met chimichurri en gegrilde
groenten
Crème brûlée van sinaasappel

Denise Leuveld

Denise Leuveld

Denise Leuveld

Denise Leuveld

SHARING IS CARING
Chantal van den Berg

Denise Leuveld

BROUWERS
BUFFET
Te reserveren vanaf 30 personen.

Warme gerechten:
€ 30,50
•
Taco’s met pulled beef
•
Smokey spareribs
•
Low & Slow pulled pork
•
Boneless chicken
•
Verse zalm met groenten
•
Falafel balletjes met smokey tomatensaus (v)
•
Verse friet (v)
•
Roseval aardappels uit de oven (v)
Koude
•
•
•
•

Stamppot buffet
(oktober t/m maart)

€ 20,50

Dit Hollandse buffet bestaat uit verschillende huisgemaakte stamppotten. Uiteraard geserveerd met
heerlijke vleesgerechten.
•
Stamppot van verse boerenkool
•
Stamppot van huisgemaakte zuurkool uit vat
•
Stamppot wortelen
•
Roasted Pork
•
Verse worst
•
Hachee met Twents Bok
•
Onions & Pickles

gerechten:
Pastasalade met pulled pork
Rustieke aardappelsalade (v)
Frisse salade met feta, komkommer,
rode ui en tomaat (v)
Stokbrood met knoflooksaus, cocktailsaus
en kruidenboter (v)

Foto door Tales of Tomorrow
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GRILLMASTER BBQ
Te reserveren vanaf 30 personen.

Met onze Smokin’ Beerbarrels verzorgen wij een heerlijk BBQ
buffet. Onze Grillmaster bereidt de lekkerste low & slow BBQgerechten op onze smoker. Bij slecht weer serveren we het
buffet binnen en bereiden we de gerechten vanaf onze asado.

Warme gerechten:
€ 33,50
•
Taco’s met pulled beef
•
Smokey spareribs
•
Low & Slow pulled pork
•
BBQ boneless chicken
•
Smoked salmon met groenten
•
Falafel balletjes met smokey tomatensaus (v)
•
Verse friet (v)
•
Roseval aardappels uit de oven (v)
Koude
•
•
•
•

gerechten:
Pastasalade met pulled pork
Rustieke aardappelsalade (v)
Frisse salade met feta, komkommer, rode ui en tomaat (v)
Stokbrood met knoflooksaus, cocktailsaus & kruidenboter (v)

Uitbreidingsmogelijkheid:
€ 8,25
BBQ dessert: Ananas met kokosijs en gerookte hazelnootcrumble
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PITMASTER BBQ
Te reserveren vanaf 40 personen.

Ga voor het ultieme festival-gevoel en boek de Pitmaster BBQ.
Live cooking vanaf onze smoker en kippengrill met de mooiste
stukken vlees, frisse salades en optioneel een dessert van de
BBQ. Oftewel één groot BBQ festijn.

Smoker:
•
Ribeye aan stuk
•
Smoked Salmon
•
Chicken lollipops
•
Gepofte aardappel
•
Black angus burger

€ 40,50

Kippengrill
•
Knolselderij shoarma (v)
•
Porchetta
Saladbar
•
Gepofte bieten salade (v)
•
Aardappel salade (v)
•
Frisse salade met feta, komkommer, rode ui en tomaat (v)
Uitbreidingsmogelijkheid:
BBQ dessert:
Ananas met kokosijs en gerookte hazelnootcrumble

19

€ 8,25

Uitbreidingsmogelijkheden buffetten
Alle buffetten kunnen worden uitgebreid met een extra bijgerecht of dessert.
Carpaccio van Twents Black Angus ribeye

€ 3,25

Sweettable met desserts

€ 8,25

Te reserveren vanaf 30 personen.

Tafel gevuld met desserts zoals chocoladetaartjes, strawberry cheesecake,
créme brûlée en ijs pokébowls (uitgaande van 1 dessert per persoon)
IJstaartenbuffet

€ 9,25

Te reserveren vanaf 35 personen.

Het dessertbuffet bestaat uit diverse ijstaarten en bavaroistaarten.
Vanaf 60 personen wordt het buffet aangevuld met mini desserts en petit fours.
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ALLYOU NEED IS BBQ

FEEST

Het avondfeest vindt plaats in het Pakhuis, dé perfecte locatie voor een onvergetelijke avond. De ruimte is prachtig ingericht; er is een
gezellige dansvloer, privé terras en bar met alle Twentse bieren op de tap. Verder is de ruimte voorzien van een DJ-booth, laser
beamer met groot elektrisch projectiescherm, geluidsinstallatie, inprikpunt voor DJ/band, disco-verlichting (moving heads) en hazer.
Kortom: alle benodigdheden voor een fantastisch feest zijn aanwezig! Onderstaand staat het 4-uurs feestarrangement beschreven

All-in Feestarrangement (4 uur)
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€ 35,00

Onbeperkt dranken
•
Twents Premium pils, Twents Oerpils, Twents Radler,
Twents Wit, Twents Blond, Twents Amber, Twents Honing
Tripel en Twents Bok
•
Warsteiner 0,5 % (alcoholarm bier)
•
Koffie en thee
•
Frisdranken
•
Wijn (huiswijnen)
•
Twents Kuiernat, Twents Zwiegolie en Jagermeister
•
Jonge- en oude jenever, bessen, kersenjenever en citroenjenever
•
Port, Sherry, Vermouth, Apfelkorn, Vieux en Rum

1 ronde met luxe koud hapjes:
• Monchou met ui ingerold in ham
• Abrikoos gevuld met roomkaas
• Gehaktbal in ketjap honingsaus met sesam
• Spies met tomaat en mozzarella
• Tapenade en truffelsalami op boerenbroodje
• Zalm en paling op boerenbroodje
• Ossenpeper op boerenbroodje
• Gerookte ribeye op boerenbroodje

Twentse Borrelplanken op tafel
(uitgaande van 6 personen per plank)
•
Gemengde nootjes
•
Jonge kaas en Twentse droge worst
•
Twents bierbostelbrood met kruidenboter,
knoflooksaus en tapenade

3 rondes met warme bittergarnituur:
•
Gefrituurde kaasstengels
•
Twentse bitterballen
•
Butterfly shrimps
•
Mini loempia’s en vlammetjes

UITBREIDING
Maak het feest compleet met een late night snack en cocktailbar!
Hebben jullie andere wensen? Laat het ons weten, wij denken graag
met jullie mee.

Late night snack
Vul het arrangement aan met een Late Night Snack, zodat
uw gasten het feest verlaten met een gevulde maag.
Puntzak met verse frites en mayonaise
Chili cheese nacho’s met Pulled Pork, guacamole en sour
cream
Pulled Pork met American coleslaw en BBQ-saus op een
zachte brioche (55g)
Mini Twents Black Angus Beef Burger met cheddar (30g)

€ 3,35
€ 4,75
€ 5,50
€ 5,75

Gin Tonic bar

Maak jouw feest compleet met een Gin Tonic Bar. Let the party
be-gin! Stel je eigen Gin Tonic samen en de cocktailshaker doet
de rest. De Gin Tonic Bar is een extra beleving aan jouw feest.
Gin tonic Bar incl. cocktailshaker, glass freezer, garnituren,
2 soorten gin's en 2 soorten tonic's
Minimale afname 100 GT's
Het is ook mogelijk om cocktails ter serveren in plaats van GT's.
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€ 250,€ 550,-

MAKING MEMORIES

REVIEWS
Bruiloftsdiner

''Onlangs hebben we hier ons bruilofstdiner gehad. In de aanloop
verliep de communicatie zeer soepel, werd er goed meegedacht
over de invulling. Bijzondere wensen waren geen enkel
probleem (vegetarisch, zonder koemelk, zonder ui).
We hebben genoten van heerlijke voorgerechten (carpaccio,
gerookte zalm en nacho's). Het hoofdgerecht was een sharing
dinner met meer dan genoeg ribs, pulled pork, biefstuk en
cheddar saucijzen. Ook de bijgerechten waren dikke prima. Als
nagerecht hadden we op aanbeveling een ijstaart van van der
Poel. De bediening was continu aanwezig en beschikbaar voor
ons en uiterst vriendelijk en behulpzaam. Ook de aankleding en
de sfeer was perfect! Twentse Bierbrouwerij en alle
medewerkers die ons hebben geholpen, Bedankt''.

''Het diner was precies zoals wij het voor ogen hadden.''
Andre & Anne

Trouwdag
''Gisteren onze trouwdag gevierd, verzorgd door het team van de
Twentse Bierbrouwerij aangestuurd door Salesmanager Nathalie.
Het was bijzonder, onvergetelijk en bovenal lekker!''

''In oktober 2019 vierden we onze bruiloft bij de Twentse
Bierbrouwerij. Van kennismaking tot de grote dag is alles
in goede banen geleid. Het regende die dag, maar daar
was nauwelijks wat van te merken, want we zijn
fantastisch verzorgd. Heerlijk gegeten en gedronken.
Over de service wordt nog steeds nagepraat door onze
gasten! Vakkundig personeel.''
'' Ambachtelijk bier, lekker eten, ideaal voor
feesten, goede keuze.''
Mike & Anniek

''Bijzonder & onvergetelijk.''
Arjan Spoolder
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Dagbruiloft

LOCATIE
Wij hebben een prachtige locatie aan de Haaksbergerstraat 51 in Hengelo. De locatie beschikt over voldoende parkeerplekken, is
gelegen in een groen gebied en voorzien van alle gemakken en de nieuwste faciliteiten.
Route
Auto: De locatie ligt op slechts enkele seconden afstand van afslag Hengelo-Zuid (bereikbaar via A35 en A1).
Openbaar vervoer: Iedere 30 minuten rijdt er een bus (Syntus Twents 53) vanaf Centraal Station Hengelo naar de
Twentse Bierbrouwerij (bushalte Vockersweg). De rit neemt slechts 6 minuten in beslag en de bus stopt aan de overkant van de straat.
Parkeren
Wij beschikken over een eigen parkeerplaats met 80 parkeerplekken. Wanneer deze parkeerplaats vol staat, vragen wij u om te
parkeren op de parkeerplaats van Thales. Sla rechts af bij afslag ‘High Tech Systems Park Zuid’.
De parkeerplaats ligt op loopafstand van de Twentse Bierbrouwerij.
Adres & Contact
Adresgegevens
Twentse Bierbrouwerij
Haaksbergerstraat 51
7554 PA Hengelo, Overijssel
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Contactgegevens
T: +3174 250 06 81
E: info@twentsebierbrouwerij.nl
W: www.twentsebierbrouwerijproeflokaal.nl

TIPS

Voor de verdere invulling van uw bruiloft zijn er tal van
mogelijkheden. Wij denken graag mee voor een passende
invulling. Onderstaand staan er een aantal tips omschreven.
Lichtletters
Een ander leuk idee zijn lichtletters. Eens wat anders dan
slingers en ballonnen! Met lichtletters geef je een persoonlijke
touche en creëer je een mooi effect. € 48,50 per letter.
Photobooth
Maak het avondfeest compleet met een Photobooth!
Wij hebben goede ervaringen met onderstaande links:
http://dekiekbox.nl, https://jaiklach.nl/spiegelbooth/ of
https://fotokastje.nl/
Snappshot
Met snappshot zijn jouw selfies en partypics niet langer
alleen maar zichtbaar voor jezelf, maar worden gedeeld met
iedereen, op een groot scherm! Het enige wat je nodig hebt
voor de Snappshot-ervaring is een scherm, smartphone en
creativiteit. De fotofeed ververst zichzelf automatisch wanneer
de gasten aan het fotograferen zijn geslagen; voeg er leuk
commentaar aan toe en voila. Jij ontvangt alle foto's na het
feest en kan deze ook delen met jouw gasten via
MySnappshot.
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Kiekbox
De Kiekbox mag eigenlijk op geen enkel event ontbreken. Het
geeft net dat extra’s waardoor jouw gasten een onvergetelijke
herinnering aan het feest overhouden. Lachen, gieren, brullen!
Grab a prop... strike a pose..3….2….1… FLITS! En jouw gasten staan
voor eens en altijd vastgelegd. De printer gaat meteen aan de
slag en ze kunnen de foto direct meenemen. Hoe leuk is het om de
gasten te vragen een van de twee geprinte strookjes in een
gastenboek te plakken en er een leuke tekst bij te zetten. Voor
jullie een mooie herinnering aan een onvergetelijke dag.
En het leuke is… het gastenboek bieden wij jullie aan wanneer
jullie bruiloft bij de Twentse Bierbrouwerij wordt gevierd!
De Kiekbox is altijd inclusief bezorgen, installeren, onbeperkt
aantal prints, gepersonaliseerd design van het fotostrookje,
props, verkleedspullen, achtergronden en alle foto’s krijg je ook
nog eens digitaal toegestuurd.
Heb je specifieke wensen? Laat het ons weten.
Website: www.dekiekbox.nl
Email: info@dekiekbox.nl
Twentse Bierbrouwerij arrangement
De Kiekbox-fotopaal, 4 uur, huurprijs € 470,+ Mooi gastenboek met houtenomslag, lijmstift en pennen.
Uiteraard is het mogelijk de huurperiode uit te breiden; de
toeslag is slechts € 20,- per uur. Dit is incl. onbeperkt printen.
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Fotograaf
Er zijn verschillende fotografen die hier bruiloft reportages
hebben vastgelegd. Hierbij de volgende aanbevelingen:
Jeleukstefoto: http://www.jeleukstefoto.nl/
Tales of Tomorrow: https://www.talesoftomorrow.nl/
Madebymerlin: http://www.madebymerlin.com/
Denise Leuveld: http://www.deniseleuveld.com/
Marieke Dijkhof: http://www.defotografe.nl /
DJ Skyfly
Voor wat betreft de muzikale invulling van evenementen
werken wij veelvuldig samen met SKYFLY. SKYFLY werkt
uitsluitend met topapparatuur en met professionele, ervaren
DJ’s en entertainers. Met onder andere een speciale
lichtshow met LED-zuilen en movingheads, professioneel
geluid en een verlicht DJ-meubel worden de shows strak
afgewerkt. Graag maken zij vrijblijvend kennis met jullie om
de juiste DJ match te maken. Interesse? Neem dan eens een
kijkje op hun website https://www.skyfly.nl of neem direct
contact op via e-mailadres info@skyfly.nl.
DJ Rob Rolefes!
Een echte aanrader is DJ Rob Rolefes! Met zijn 20 jaar
ervaring weet hij platen op fantastische wijze aan elkaar te
mixen en maakt hij ieder feest onvergetelijk. Rob stopt veel
tijd in het leren kennen van zijn klanten. Hij maakt
vrijblijvende afspraken, een muziek dump groepsapp,
gesprekken met ceremoniemeesters en denkt mee hoe een
gehuurd aanbod zo breed mogelijk kan worden ingezet
(eventueel binnen een ander dagdeel).
Voor meer info mail naar robrolefes@me.com.
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Helen Music
Een stijlvolle en professionele coverband met een
gevarieerd repertoire, voornamelijk jazzy-, latin, soul- en
popnummers. Denk aan nummers van Amy Winehouse,
Adèle, Pharell Williams tot Michael Jackson, dus van jazz
naar (hedendaagse)pop, soul en dance classics! De band
is in verschillende bezettingen te boeken (vanaf 2 p.) en
geschikt voor ceremonies, recepties, diners en swingende
avondfeesten. Maak vrijblijvend een afspraak om de
indeling en wensen te bespreken. Voor meer info check:
https://wwww.helenmusic.nl of bel 06-11120985.
Bitter Sweet
Bitter Sweet is een jonge en energieke band die door het
hele land trekt om op te treden voor bruiloften, festivals
en feesten. De band bestaat uit 6 personen en heeft een
zanger én zangeres! Dat geeft een mooie afwisseling qua
sound en repertoire. De nummers lopen in elkaar over,
dus geen stiltes of lange pauzes! De muziek die zij spelen
worden ieder feest weer aangepast. Wel tot op zekere
hoogte (geen smartlappen). Pop muziek van toen en nu.
Kosten zijn € 1.750,00 excl. BTW en reiskosten.
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