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“Beenwarmers, yups en new age...”
Voelt u het weer? De jaren 80! Wij vinden het
heerlijk om met u in de tijd te reizen en terug te
gaan naar al die herinneringen. Of u nou van
rock hield (U2, Simple Minds), van Ska (The
Police, Madness), u een New Waver was (The

Cure, Talking Heads), een “internationaal” popfan
(Madonna, Wham, Duran Duran) of juist een
Nederpopper (Doe Maar, Dolly Dots, Het Goede
Doel) alles komt aan bod!
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“Beenwarmers, yups en New Age...”Voelt u het weer? De jaren 80! Wij
Ga even rustig zitten, ontspant u zich en adem
uit alvorens de volgende alinea te lezen.
Beenwarmers, yups, new age, zure regen,
autotelefoon, Irak en Iran, kraken, Miami Vice,
Petje Pitamientje, Rubik’s Cube, walkman,
Falklandoorlog, okselhaar, ijzeren gordijn,
homecomputer, schoudervullingen, Jan van
Veens Candlelight, matje in je nek, Bolke de Beer,
oogpotloodje, Gorbatsjov’s glasnost, zwarte
slobbertrui, Dynastie vs. Dallas, je eerste kus,
aerobics, zweetbandje, die ene van Wiskunde,
opgevoerde brommer, macaroni met Smac,
kistjes, Live Aid, RTL Véronique, Wiegel,
fluorescerende nagellak, Bubbelicious kauwgum, Adam Curry al zonder Patricia maar met
Van Inkel, Stuif Es In, too shy-da-shy, hush hush
eye to eye, getoupeerde kuif.
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vinden het heerlijk om met u in de
tijd te reizen en terug te gaan naar
al die herinneringen. Alles waar u
naar luisterde, wat u daarbij dacht
en hoe dat voelde, komt weer terug.
Om erin te komen frissen we met de Prachtig
Tachtig Kwis even uw jaren 80 kennis op,
waarmee u een onmisbaar eighties attribuut
kunt winnen en dan gaan we uit ons dak. Door
te pogoën, te schuifelen of juist met een tasje in
het midden en een beetje boos kijkend, pasjes
naar links en pasjes naar rechts te doen….

Prachtig Tachtig
Muziekfeest, non stop muziek; live en van deejay
Bedrijfs- en familiefeest, discotheek, clubcircuit, reünie, 80ies revival
3 entertainers: 2 zangers + 1 deejay (uitbreiden met extra entertainment is
altijd mogelijk)
Ontvangst + 4x ½ uur centraal ent. afgewisseld met deejay
ook mogelijkheid tot act van 1 uur
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