Er is eens...
Sprookjessfeer

Er is eens...
Sprookjessfeer

En ze feestten nog lang en gelukkig…
Natuurlijk bent u een geëmancipeerde vrouw
met een realistische kijk op de wereld! En echt: u
geeft als man niet de indruk dat u nog steeds
draakvechtende ridder wilt worden. Wij leven in
het hier en nu en hebben het best druk met

allerlei belangrijke zaken.
Daarom is het extra leuk als u tijdens uw feest
even de indruk krijgt dat u in een verhaal uit het
sprookjesboek terecht gekomen bent.
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Sprookjessfeer
En ze feestten nog lang en gelukkig...
Natuurlijk bent u een geëmancipeerde vrouw
met een realistische kijk op de wereld!
En echt: u geeft als man niet de indruk
dat u nog steeds draakvechtende
ridder wilt worden.
Wij leven in het hier en nu en
hebben het best druk met allerlei
belangrijke zaken. Daarom is het
extra leuk als u tijdens uw feest
even de indruk krijgt dat u in
een verhaal uit het
sprookjesboek terecht
gekomen bent. Met
Lucas de troubadour,
die de dames uit

uw gezelschap op onweerstaanbare wijze het
hof maakt. Vuurkunstenaar Florasco, die uw feest
een hete ademtocht geef en die (wie het durft)
u letterlijk een vuurproef geeft. En met
gastvrouw Sarwa, de Bourgondische zangeres
die uw gasten op hun gemak stelt en ieders
lievelingslied kent.
De avond lijkt ten einde wanneer een
spectaculaire vuurshow de lucht rood kleurt.
Niks is minder waar; dit is het startsein voor een
zinderende avond. Vol supernormale mannen
en vrouwen die voor één avond als prinsessen,
ridders, cavaliers en drakendoders (of gewoon
zichzelf ) de sterren van de hemel dansen.
En ze feestten nog lang en gelukkig…
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Er is eens… sprookjessfeer.
De manier om van uw feest een sprookje te maken.
Bedrijfs- en name familiefeest, ook mogelijk aangepast voor kinderen
1 gastvrouw/zangeres, 1 troubadour en 1 vuurkunstenaar (uitbreiden met extra
entertainment zoals goochelaar, medicijnman, waarzegster, kruidenvrouwtje of
tatoeëerder is altijd mogelijk)
Geschikt als aanloop naar Kerst, geschikt als maatfeest
ontvangst + 4x ½ uur centraal ent. afgewisseld met troubadour
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