
Belevingsitems



Action Painting is een van onze acts op het gebied van cre-

atieve interactie. Een of twee professionele kunstschilders 

beschilderen een of verscheidene doeken geïnspireerd op het 

thema of de sfeer van het evenement. 

Daarnaast is het mogelijk om een PR-boodschap of een even-

tuele boodschap van het evenement in het doek te laten ver-

werken. Aan het eind van het evenement worden de doeken 

eigendom van de opdrachtgever.

Action Painting

Creatieve 
interactie

in optima forma



De Aqua Bar is één van onze nieuwste items. Aan de fraaie 

designbar kunnen uw gasten genieten van speciaal geselect-

eerde waters. 

Onze mensen achter de bar vertellen uw gasten waar de wa-

ters gewonnen zijn en wat elk specifiek watertje zo bijzonder 

maakt. Zo is er bijvoorbeeld een water dat uit een bron in de 

Alpen wordt gewonnen en dan alleen bij volle maan. Juist dan 

heeft het water zijn hoogste energetische waarde, hetgeen een 

positieve werking heeft op uw welzijn.

Zo zijn er nog tal van andere waters met elk een eigen verhaal 

en unieke smaak. Ervaar het aan de Aqua Bar!

Aqua Bar

Elk water 
heeft een 

verhaal



De Aroma Bar is uniek in Nederland. Aan deze design bar 

ervaart u hoe geuren ons bewustzijn beïnvloeden. Relaxing of 

energizing? Elk aroma heeft zijn eigen werking. 

Onze operators vertellen u welke aroma’s er zijn, waaruit 

ze zijn opgebouwd en lichten u voor over de verschillende 

mengvormen. Wij hebben vaste combinaties, maar uw gasten 

kunnen via de aromastations ook zelf geuren mengen. Een uit-

gelezen manier om eens optimaal de zintuigen te gebruiken!

Aroma Bar

Relaxing en
energizing



Aqua Massage is nieuw in Nederland. Aqua Massage werkt 

als volgt: wanneer u op de comfortabele massagetafel gaat 

liggen wordt de kap gesloten. Door de verschillende water-

stromingen ondergaat u een weldadige massage voor het hele 

lichaam. Het bijzondere is dat u uw kleding aan kunt houden. 

Aqua Massage is een unieke fysieke ervaring. Waar het ook 

wordt ingezet, u kunt rekenen op enthousiaste gasten.

Aqua Massage

U kunt rekenen 
op enthousiaste 

gasten



Twee entertainers – fotograaf en aura-lezer – maken, vanuit 

hun handbeschilderde aurastudio, maximaal 175 aurafoto’s. 

Dat zijn foto’s van het goede of slechte ‘aura’ van de mens.  Ze 

lichten de foto’s zelf toe op humoristisch/serieuze wijze. 

De aurafoto’s worden direct ingelijst. Natuurlijk staat de 

betekenis van de kleuren vermeld en is er ruimte voor een 

passende bedrijfsboodschap. Onder het mom ‘het gevoel 

geraakt, de connectie gemaakt’ brengt deze interactieve 

ervaring gegarandeerd de gesprekken onder uw gasten op 

gang!

Aura Experience

Het gevoel geraakt, 
de connectie gemaakt



Deze unieke eyecatcher is uitgerust met een 2 kilowatt soundsys-

tem dat fraai verwerkt is in en om de auto. Het DJ mobiel is een 

creatie van top-kunstenaar Olaf Mooi.

Deze spraakmakende DJ booth wordt inclusief equipment (mixer, 

draaitafels) geleverd. En voor een optimale verdeling van het 

geluid kan het DJ mobiel eventueel worden ingeprikt op de aan-

wezige geluidsinstallatie.

The Urban House Chefs….. With their style they create to in-

novate. By blending various ingredients they create a delightful 

recipe for a smashing party.

Urban house for Urban people. Danceable, lovable and most of all

unforgettable!

  Beat Mobiel 
& Urban House Chefs

Unleash 
the Chefs!



Onze bodypainters maken de meest uiteenlopende afbeeldin-

gen op het lichaam. Zo is het mogelijk om het thema van uw 

evenement of uw bedrijfslogo door te voeren in de bodypaint 

op het model. 

Wij denken graag met u mee en kunnen op verzoek ook zelf 

een thema realiseren. Het is ook mogelijk om gebruik te 

maken van een model dat geheel in stijl gebodypaint tijdens 

het evenement rondloopt of informatie uitdeelt.

Body Painting

Het thema 
van uw event 
in bodypaint



Onze Candy Girls zijn de beste opluistering van uw evene-

ment. Met drie optredens van 45 minuten geven ze uw 

bijeenkomst een volledig ander uiterlijk. In exotische, weel-

derige kostuums bewegen ze zich op allerlei manieren voort 

– dansend, lopend, of op rollerskates. 

Ze zijn op verschillende manieren in te zetten – bij de entree, 

als publiekstrekker, maar ook als act op zichzelf. Alle kostuums 

zijn aanpasbaar aan de aard van uw evenement. Gewaagd, 

artistiek, aandacht trekken. Anders dan de Buddha’s kunnen 

ze ook een functie uitoefenen – publiek van de een naar de 

andere kant brengen, snoep uitdelen, mensen aandacht geven. 

Candy Girls

Gewaagd 
en artistiek



Was u ooit in een chocolade-paradijs? Dit is uw kans. Geniet 

een avond lang van de bewezen weldaden van chocolade in 

alle vormen. Dat kan aan de Chocolade Bar, waar u tal van 

lekkernijen kunt gebruiken van dit tongstrelende genots-

middel. 

Maar u kunt ook prettig converseren bij de Chocolade Fontein. 

Doop uw verse fruit en koek in de warme stromende ges-

molten chocolade van de fontein. De chocolade is in tal van 

kleuren leverbaar, alsmede in de smaken puur, melk en wit.

Chocolade Fontein

Betreed het
chocolade 

paradijs



Speciale bril met LED-lichtjes, koptelefoon die is aangesloten 

op een speciale kastje (Dream Machine) en stereo, je pakt een 

licht en geluidsfrequentie, die op elkaar afgestemd zijn. 

Je zit met gesloten ogen en krijgt trillingen door je ogen en je 

oren plus lichtflitsen en geluid. Je moet je er aan overgeven. De 

droommachine neemt u mee uit uw stressvolle bestaan. Binnen 

enkele minuten waant u zich in een andere dimensie. 

Eindelijk kunt u uw dagelijkse beslommeringen even loslaten. 

Het is tijd voor ruimte en rust in uw hoofd. De Dreamm Ma-

chine brengt u door verschillende stadia: u gaat onder meer 

mediteren, ontspannen, en visualiseren. Deze dream flight is 

uniek door haar stimulerende en inspirerende werking. Uw 

creërende vermogen wordt vergroot met deze enorme brain-

boost! 

De Dream Machine is een origineel item dat individueel wordt 

gebruikt. Geschikt voor zowel kleine als grote evenementen.

Dream Machine Flights

Mediteren,
ontspannen,

en visualiseren  



Muzikale opluistering van witte vleugel en twee synthesiz-

ers, boxen. Achtergrond die soms acts heeft. Allerlei stijlen. 

Klassiek, Latijns-Amerikaans, Bossanova, Jazz, populaire 

liedjes, Rock ’n’ Roll, improviseert, virtuoos.

Gino

Latin,
Bossanova,

Rock ‘n’ Roll!



De Glitter & Glamour Metamorfosestand is de ideale manier 

om uw gasten eens met de persoonlijke aandacht van onze 

professionals te verwennen. Onze professionele visagisten en 

haarstylisten laten uw gasten plaats nemen voor de spiegel. Ze 

worden uitgebreid geïnformeerd over alle mogelijkheden, van 

eenvoudige avond make-up tot complete make-over. 

Deze stand is de eye catcher waar op het gebied van uiterlijke 

verzorging alles mogelijk is. Uw evenement krijgt een gouden 

randje!

Glitter & Glamour Metamorfose

Visagie en 
hairstyling: 

niets is onmogelijk



Lounge & Event Massage staat garant voor tevreden en ont-

spannen gasten.

Geheel in stijl zorgen onze gediplomeerde masseurs ervoor 

dat uw gasten heerlijk ontspannen van de avond kunnen 

genieten. Er wordt door de kleding heen, op massagestoelen, 

gemasseerd. Natuurlijk is het ook mogelijk om de massages 

op tafels te laten plaatsvinden. 

Lounge & Event Massage

Tevreden en 
ontspannen 

gasten



Dans met plankjes, gebeurt op opzwepende, Latijns-Ameri-

kaanse muziek. Mannen en vrouwen worden uit het publiek 

geroepen om mee te doen.

Een spectaculaire alles-in-een show met oriëntaalse dans, exo-

tische buikdanseressen, een flitsende vuurspuwer, compleet 

met slangenperformance. Kleurrijke kostuums, verleidelijke 

muziek, indrukwekkende sfeer.

Latin Experience

U kunt rekenen 
op enthousiaste 

gasten



Een avond met een mysterieuze sfeer, vreemde gasten en 

bijzondere effecten. Uiteindelijk maakt de spanning plaats 

voor een echt “uit-je-dak-feest”. 

De gasten betreden de zaal via een belevingsgang. Vreemde 

gasten en bijzondere effecten maken de grootste monden stil. 

Het betreden van deze gang is op eigen risico! Na het avontu-

ur in de belevingsgang worden de gasten een zeer bijzondere 

welkomstcocktail aangeboden. 

Erg belangrijk voor de ontwikkeling van de mysterieuze sfeer 

is de inbreng van magiër Celsius en zijn assisente. Zijn acts 

zijn van hoog niveau en buitengewoon geschikt voor dit feest.

Magic Show

Vreemde 
wezens en 

mysterieuze 
gebeurtenissen



Deze speciale Massage Lounger is heerlijk ontspannend, 

zowel fysiek als mentaal. Hij masseert nek, rug en schouders 

en stimuleert de bloedcirculatie. De ideale traktatie voor uw 

gasten. 

Door middel van klop-, kneed- en strijkbewegingen en het 

uitoefenen van druk, wordt de bloedsomloop gestimuleerd, 

zuurstof aangevoerd en afvalstoffen afgevoerd. U voelt zich 

meteen ontspannen.

Massage Lounger

De ideale 
traktatie voor 

uw gasten



U wilt iets heel bijzonders maken van uw locatie? Organische 

projecties van klein tot groot (tot zelfs 40 meter) zijn met de 

gepatenteerde Lightmotiv-Projector mogelijk. Het is zelfs 

mogelijk om zelf een lichtspel te (laten) ontwerpen met het 

bedrijfslogo of sfeervoorstelling van uw evenement. 

De keuze bestaat uit miljoenen kleuren, bewegingen en vor-

men. Gemakkelijk en ongecompliceerd omdat de techniek is 

gebaseerd op analoge technologie. Trakteer uw gasten op een 

ander universum. 

Nu exclusief bij ons verkrijgbaar in Nederland.

Organic Walls

Ontelbare 
kleuren,

bewegingen 
en vormen



Gun uw lichaam een extra dosis zuurstof aan onze Oxygen Bar.

Door de vervuiling en het broeikaseffect krijgt de moderne 

mens dagelijks te weinig zuurstof binnen. Hierdoor vermindert 

onze longcapaciteit gestaag. Wie aanschuift aan onze Oxygen 

Bar draait die effecten terug. Schuif ons zuurstofslangetje over 

uw gelaat en sterk uzelf in slechts enkele minuten. 

De Oxygen Bar is ontspannend, opwekkend en verfrissend. 

Oxygen Bar

Ontspannend,
opwekkend

en verfrissend



De Oxygen Aroma Bar, strak in design, laat u ervaren hoe 

geuren, gecombineerd met pure zuurstof, ons bewustzijn beïn-

vloeden

 De Oxygen Aroma Bar genereert veel bezoekers, die onder 

het genot van pure zuurstof met diverse aroma’s, een lekker 

opbeurende massage even kunnen bijkomen. De schone 

zuurstof heeft een verlichtende werking op lichaam en geest, 

geeft een fitter gevoel. de aroma’s helpen u  om uw bewust-

wording te zuiveren, het concentratievermogen te verhogen en 

het lichaam in balans te brengen  

De Oxygen Aroma Bar zuivert de longen en herstelt het 

lichaam. De manier om eens optimaal de zintuigen te verwen-

nen! Een sessie duurt maximaal 10 minuten waarna u zich 

weer als herboren de dag kan vervolgen. Als extraatje krijgen 

gasten van Oxygen Aroma Bar een korte en zeer effectieve 

massage. Een onmisbaar afsluiting op een zuurstofsessie!

Oxygen Aroma Bar

Mediteren,
ontspannen,

en visualiseren  



Futuristische mannen die pantomime doen tot sprekende 

boodschap, achterin hebben ze dvd met beeldscherm en 

daarop staat het vol met communicatieboodschappen. Sci-fi er 

kunnen ook animaties op staan.

Ze trekken de aandacht, ze kunnen ook een functie krijgen, 

ze kunnen ook koffie tappen, lopende billboards, ze kunnen 

overal terecht komen waar reclame normaliter niet terecht kan 

komen.

Pix Man

Aandacht voor 
uw boodschap



Sneltekenaars kennen we allemaal, maar wie kent de snel-

beeldhouwer? In drie tot vier uur vormt onze snelbeeldhou-

wer ruim een kubieke meter klei om tot een compleet beeld.

Hij werkt op een klein podium, zijn levende model ernaast. 

Compleet met onze spectaculaire belichting bent u getuige 

van de geboorte van een echt kunstwerk. 

Zeer geschikt voor grotere evenementen. Ook ideaal voor 

intieme ruimtes op grotere evenementen.

Sculpture Performance

De geboorte van 
een kunstwerk



Geen evenement zonder champagne, maar dan wel in een 

heel special jasje. 

Aan deze eigentijds vormgegeven bar schenken onze pro-

fessionals op geheel eigen wijze uit ons brede assortiment. 

Champagne drinken wordt een innerlijke belevenis, waar-

bij de sleutelwoorden klasse, stijl en feestelijkheid zijn. Een 

bruisende opluistering van uw evenement met uitermate 

chique uitstraling. Onze bar is bovendien vormgegeven als 

kameleon: afhankelijk van uw evenement of de boodschap die 

u wil uitdragen, verandert hij van gedaante.

Sjampagne Bar

Mediteren,
ontspannen,

en visualiseren  



Iedereen is soms wel eens een beetje nieuwsgierig naar wat 

er in de toekomst staat te gebeuren. In onze Spiritual Stand 

worden uw gasten inzichten gegeven door middel van het leg-

gen van tarotkaarten en door het lezen van handlijnen. Onze 

tarot- en handlezeres zal dieperliggende zaken naar bovenha-

len en dit één op één met uw gasten doorspreken.

In overleg is het mogelijk om een communicatieboodschap 

over te brengen door de tarot- en handlezeres. Bijvoorbeeld 

welke managementstijl het beste bij iemand past!

Een blijvende herinnering aan uw evenement…

Spiritual Stand

Inzicht in 
de toekomst



Oud en nieuw komen samen in de Wodka Bar. Hier vindt u de 

aloude Russische traditie van gastvrijheid, herboren in mod-

erne stijl. Wodka is een levenswijze, en staat voor het pure 

genieten. 

Met klasse, gevoel voor show en vooral finesse schenken onze 

bartenders een uitgebreid menu aan wodka’s – waarvan de 

kleuren en smaken uw verbeelden tarten.  

Oosterse verhalen en entertainment ontbreken niet, terwijl we 

u in onze bijzondere glazen bedienen.

Wodka Bar

Wodka is een 
levenswijze


