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Quiz op maat: Tijdens uw (bedrijfs)feest wilt u 
dat het ijs op een spontane manier gebroken 
wordt. Wij bedenken een interactieve, hilarische 
spelshow met algemene vragen over TV, 
politiek, muziek maar vooral met “weetjes” 
binnen het bedrijf. 

Maatlied: Wilt u als bedrijf uw evenement 
openen of afsluiten met een lied op maat 
gemaakt voor deze happening? U kunt uw 
publiek eventueel laten meezingen, door de 
tekst groot op scherm te projecteren.

“Veel zingen, dansen en vooral lachen!” 

“Beste Henrike, ontzettend bedankt voor het 
waarmaken van al jouw beloftes en MEER!! 
Waanzinnig hoe jij de mensen hebt geënter-
taind. Zo zie je maar weer dat het een vak apart 
is.” - Directie Events & Zo - Waalwijk

 “Dit was genieten! Wat een prachtige tekst 
over ons bedrijf en wat een prachtige stem.
Henrike bedankt, je hebt ons jubileum tot een 
onvergetelijke dag met een gouden randje 
gemaakt!” - Afdeling Sales & Marketing - Badhotel 
Rockanje aan Zee & Brasserie Lodgers

“Hierbij namens de feestcommissie, unaniem, 
tutti, uni solo, met z'n allen: heel erg bedankt 
voor jouw bijdrage tijdens ons personeels-
feest!! Mede dankzij jouw inzet en de leuke en 
luchtige quiz zat de sfeer er goed in. M.a.w.: het 
was helemaal geslaagd!” - MIK Kunst-
educatie - Schijndel

“Het maatprogramma tijdens ons “PIN diner” 
was een groot succes. Het bracht vaart en 
humor in de anders erg officiële avond. Graag 
boeken wij jullie voor de jubileumavonden 
van de komende 5 jaar!” - Directie Honeywell 
Nederland - Amsterdam

"Een spectaculaire opening van ons feest met 
een prachtig Spielied van Henrike Brouwer (...)" 
- Spie Nederland - Breda

Referenties:



Wat doet u?
U mailt ons zoveel mogelijk informatie over uw 
bedrijf en collega’s en heeft aansluitend 
(telefonisch) contact met ons zodat we goed 
ingelicht de perfecte quiz op maat kunnen 
maken. Succes verzekerd!

Uw “feestvarken(s)” (jubilaris, bruidspaar, jarige) is 
zeer belangrijk en u wilt dat hij/zij tijdens de 
feestavond op gepaste wijze in het zonnetje 
wordt gezet. Het doek gaat open, de spot gaat 
aan en de eerste tonen van een prachtig, 
ontroerend lied worden ingezet. Af en toe 
hartelijk lachen en misschien een klein traantje 
wegpinken; dit is een onvergetelijk cadeau!

Wilt u als bedrijf uw evenement openen of 
afsluiten met een lied op maat gemaakt voor 
deze happening? U kunt uw publiek eventueel 
laten meezingen, door de tekst groot op 
scherm te projecteren.

Alles wat u hoeft te doen is ons de informatie 
mailen die u in het lied verwerkt wilt zien. 
Aansluitend nemen wij contact met u op,  
zodat we goed ingelicht zijn. Wij schrijven een 
lied op een bestaande melodie. U heeft altijd de 
mogelijkheid om de tekst in te zien en, indien 
gewenst, aan te laten passen.

Natuurlijk zingen we met dit maatlied en een 
geschoolde, ervaren stem de sterren van de 
hemel om uw feestelijkheid op te luisteren!
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Prijzen en meer informatie:
www.feestlift-producties.nl   |   info@feestlift-producties.nl   |  tel.: 06 54368205

 
Tijdens uw (bedrijfs)feest wilt u dat het ijs op 
een spontane manier gebroken wordt. Boven-
dien is het fijn als uw collega’s elkaar wat beter 
leren kennen en er iets aan teambuilding 
gedaan wordt. Wij bedenken een interactieve, 
hilarische spelshow met algemene vragen over 
TV, politiek, muziek maar vooral met  “weetjes” 
binnen het bedrijf. 

We hebben de ervaring dat het competitie-
element ons publiek binnen no time super-
fanatiek maakt en de sfeer snel gezet is. Dan 
komen we ook met doe-opdrachten waarbij de 
groep, van hoog tot laag, moet samenwerken 
om punten te scoren. Denk bijvoorbeeld aan 
een soapscène spelen of een rocksolo op lucht-
gitaar.

Veel zingen, dansen, uitbeelden en 
vooral lachen!


