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SPECIAL EFFECTS
LED DANSVLOEREN
CARRÉ TRUSS LICHTSHOW
UNIEKE PHOTOBOOTHS

Voorwoord
"Trouwen doe je maar een keer. Dus doe het dan goed!" Dat is ons motto.
De weg naar de bruiloft is leuk, maar kan ook spannend zijn. Je wilt dat alles
tip top geregeld is op jullie dag. Dutch DJ Wedding helpt jullie hierbij.
Een onvergetelijk feest in de avonduren mag natuurlijk niet ontbreken.
Creëer onvergetelijke momenten. Een bruiloft om nooit te vergeten. Dat is onze
missie. Dat kan alleen als jullie een DJ boeken, die luistert naar jullie wensen.
Niet alleen de muziek en lichteffecten staan centraal, maar ook die ene speciale
openingsdans welke alle ogen op jullie richt.
Dutch DJ Wedding is onderdeel van Dutch DJ Entertainment. Jaarlijks verzorgen
wij rond de 450 boekingen, waarvan vele bruiloften. We werken met strenge
selectie DJ's in diverse genres. Wij kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.
Wij hebben geen oneindig bestand aan DJ's. Wij kennen onze DJ's persoonlijk en
weten waar zij het best tot hun recht komen. Wij matchen de DJ met jullie wensen.
Alles is naar wens aan te passen. Van DJ tot de show. Jullie wensen zijn leidend
voor ons. Het is immers jullie dag!
Hebben jullie vragen en/of willen jullie een vrijblijvend kennismakingsgesprek
bel dan naar 038 - 202 26 62 en vraag naar Jurie Eeftink.
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Boek de basic show
incl. DJ voor 4 uren vanaf

Basic show

€ 495,00
incl. btw

Jullie bruiloft vieren met een select klein gezelschap?
Speciaal voor kleine bruiloften bieden we de basic show.

Licht

Geluid

Vraag offerte aan

Decor

2x Fourbar (8 kleurenspots)

Geluid tot 75 personen

Zwarte DJ booth

2x Kleurenspot achter de DJ

2x 15” fullrange toppen

1x Kleine rookmachine

Optioneel Aircones

Optioneel Prolyte LED DJ booth
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Boek de basic plus show
incl. DJ voor 4 uren vanaf

Basic plus show

€ 575,00
incl. btw

De basic plus show brengt meer stijl en mogelijkheden, zoals het live
aansturen van de lichten. De kleur kan naar wens worden ingesteld.
De basic plus show is geschikt tot 100 personen.

Licht

Geluid

Vraag offerte aan

Decor

Lichtaansturing middels laptop

Geluid tot 100 personen

Kleine LED DJ booth

2x Fourbar (8 kleurenspots)

2x 15” fullrange toppen

1x Kleine rookmachine

2x Movinghead op LED trusspaal

1x 12” subwoofer

Optioneel Prolyte LED DJ booth

4x Kleurenspot achter de DJ
Optioneel Aircones
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meest geboekt!

Boek de premium show
incl. DJ voor 4 uren vanaf

Premium show

€ 695,00
incl. btw

Jullie willen stijl en sfeer. Creëer meer beleving. Combineer deze show
onder andere met een LED dansvloer voor een echt wauw-effect.

Licht

Geluid

Vraag offerte aan

Decor

Lichtaansturing middels laptop

Geluid tot 150 personen

Prolyte LED DJ booth

2x Fourbar (8 kleurenspots)

2x 15” fullrange toppen

1x Rookmachine

4x Movinghead op LED trusspaal

2x 15” subwoofer

Optioneel Stijlvolle witte LED DJ booth

4x Kleurenspot achter de DJ
Optioneel Aircones
Optioneel LED dansvloer
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Boek de deluxe show incl.
DJ & LJ voor 4 uren vanaf

Deluxe show

€ 895,00
incl. btw

Wij adviseren bij bruiloften groter dan 150 personen onze pro show.
Dit hangt sterk samen met jullie wensen en de mogelijkheden op de locatie.
Deze shows zijn volledig naar wens in te richten. Jullie wensen zijn leidend voor ons.

Licht
Sfeermakende lichtshow met lightjockey
die de lichtshow live aanstuurt
2x Movinghead op LED trusspaal
6x Movinghead in truss
1x Fourbar (4 kleurenspots) in truss

Geluid
Geluid tot 300 personen
Mogelijkheid tot het inprikken van
een zanger of kleine band, middels
een PA mixer

Vraag offerte aan

Decor
Prolyte LED DJ booth óf
stijlvolle witte LED DJ booth
2x Rookmachine
LED sterrendoek
Op locatie naar wens in te richten

4x Kleurenspot achter de DJ
2x Spot truss verlichten
1x Stroboscoop
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Extra mogelijkheden
Op zoek naar extra stijl en beleving? Wij bieden meer dan onze standaard
shows. Maak van jullie openingsdans of juist laatste dans een onvergetelijk
moment met special effects; laat iedereen dansen door de aantrekkingskracht
van een LED dansvloer en kies als extra voor een van onze unieke photobooths.
Een ware hit bij alle gasten!
Op deze en de volgende twee pagina's staat hier meer informatie over.
Toch nog vragen? Wij helpen graag en denken tevens met jullie mee!
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Special effects
• Confetti(kanon)
• Laaghangende rook (droogijs)
• Aircones

•
•

Vuurfontein
Stageblinders

LED dansvloeren
Een LED dansvloer is niet alleen heel erg hip en cool: het werkt
als een magneet op alle gasten. Volle dansvloer gegarandeerd!
Voor het leveren van LED dansvloeren werken wij samen met
verschillende partners in heel Nederland. De LED dansvloeren
komen in verschillende uitvoeringen.  Dit filmpje* geeft een
goede indicatie hoe een LED vloer eruit ziet.
Prijs vanaf € 30,25 incl. btw per m2..
Carré truss lichtshow
Jullie willen knallen. Een wow-gevoel. Op jullie bruiloft komen meer
dan 150 gasten die willen feesten. De carré truss biedt uitkomst.
De carré truss setting is bedoeld voor feesten met meer dan
150 gasten. Er wordt een vierkante of rechthoekige opstelling
geplaatst. Het resultaat is dat er rondom de dansvloer verlichting
is en mogelijkheid tot het ophangen van geluid. Dit geeft een extra
dimensie voor de gasten. De maat en indeling van de carré truss is
naar wens aan te passen.
Prijs op aanvraag.
* Aanklikbaar. Werkt dit niet? Ga dan naar: https://youtu.be/AgyWoVtTACk
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Unieke photobooths
Op zoek naar iets unieks op jullie bruiloft? Maak de leukste herinneringen en de
gekste foto’s met onze unieke photobooths. Laat je verrassen door de vele toffe
mogelijkheden zoals creatief signeren, gebruik van fotoprops, visuele thema's en
andere interactieve mogelijkheden.
9
9
9
9

Eeyecatcher
Interactief
Eigen ontworpen foto strip
Creatief signeren (schrijf direct
na het nemen een persoonlijke
boodschap op de foto)

9 Foto's worden direct geprint
9 Ontvang de foto's in de mail
9 2 begeleiders voor een hogere
rendement & doorloop
9 Gebruik van een professionele
spiegelreflex camera

Wij bieden 2 soorten fotospiegels. Deze zijn elk uniek. Elk heeft zijn eigen
vormgeving en mogelijkheden. Bekijk de filmpjes voor een impressie.
Magic Mirror
Prijs vanaf € 595,- incl. btw
i.c.m. een show
 Bekijk filmpje

Mirror Me Next Generation
Prijs vanaf € 625,- incl. btw
i.c.m. een show
 Bekijk filmpje

https://youtu.be/uMcuSt5jR9U

https://youtu.be/A9hBTCEa9Bw

10

Contactgegevens
 038 - 202 26 62
 info@dutchdjwedding.nl
www.dutchdjwedding.nl
 Parc de Zwijger 31, 8091 CZ Wezep

instagram

Facebook-F

Instagram

Facebook

Hearthis

www.instagram.com/
dutchdjwedding

www.facebook.com/
dutchdjwedding

www.hearthis.at/
dutchdjnl

