Champagne Diva
Catering / Led Entertainment

De Champagne Diva heeft een prachtige Champagne
"rok" ontworpen in een metalen frame op wielen
dat meer dan 100 glazen of hapjes kan dragen.
Champagne, drankjes, amuses, hapjes en zelfs
snoepzakjes kunt u op deze unieke wijze aan uw
gasten presenteren. Aan te passen aan elk thema. Nu
ook beschikbaar met LED verlichting!

Details
Soort Act

Loop Act / Catering Act / Mobiele Act

Duur van de act

1 x 60 min of 2 x 30 minuten binnen 3 uur
per model (andere tijden op aanvraag)

Werkruimte

Minimaal 2,5 meter hoogte beschikbaar.
Afmeting frame: 80 cm breed per deel en
1,17 hoog, Doorsnede 1,60 cm.
Frame is verrijdbaar op wieltjes in delen of
geheel.

Catering

Frame is geschikt voor 100 (champagne)
glazen, amuses, snoekzakjes etc.

Entertainment
Code:

Aantal Spelers:

MOB-1008-653

Solo: Diva Dame (incl. metalen frame)
in thema kostuum uit eigen assortiment*
+ begeleidster.

Voorbereiding

minimaal 1,5 uur voor het optreden.

MOB-1011-653

Duo: Diva Dame (incl. metalen frame) in
thema kostuum + extra Model in thema
kostuum uit eigen assortiment* als
assistent of in Diva Dress.

Variatie

Huur kostuum naar wens buiten het eigen
assortiment is mogelijk tegen meerprijs.
Ook mogelijk als combinatie act met de
Cupcake / Candy /Dessert Diva en de
Tropical Diva (Zie ook pagina 2).

*Eigen assortiment zie keuze foto
hierboven.

Bijzonderheden

De act is exclusief catering, glazen en
aanvullende catering tijden de act.
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ook mogelijk als
Combinatie Act

Combi
Act: 2 Diva
Acts
Tropical
Champagne
Champagne / Ontvangst / Dessert/ Cupcake
Tropical Dessert Diva
Diva
Catering Entertainment
Entertainment
Catering

Combinatie act van de Diva in 2 verschillende outfits!
Als ontvangstact met bijv. Champagne Diva in de
Rode of Witte jurk en daarna een optreden in een
andere outfit bijv. als Candy Diva (ook in te zetten
als Cupcake Diva of Dessert Diva) met Snoep,
Hapjes of dessert in glazen of als Tropical Diva. De
"rok" van de Diva is ontworpen in een metalen frame
op wielen dat 100 glazen of hapjes kan dragen.
Champagne, Drankjes, Amuses, Desserts, Hapjes en
Snoepzakjes kunt u op deze unieke wijze aan uw
gasten presenteren. Aan te passen aan elk thema.
Het metalen frame heeft nu ook LED verlichting!
waardoor het geheel nog mooier uitkomt.Een
prachtige eyecatcher voor uw evenement!
Code:

Aantal Spelers:

Code:
MOB-1004-653

Solo:
Dame * (incl. metalen
AantalDiva
Spelers:
frame)
Solo: Diva Dame * (incl. metalen
frame)
Duo: Diva Dame (incl. metalen frame)
+ extra Model als assistent in
Duo:
Diva Dame
(incl. metalen frame)
bijpassend
kostuum.
+ extra Model als assistent in
bijpassend kostuum.

MOB-1006-653
MOB-1005-653
MOB-1007-653
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Details
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