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Serving the best parties since 2012

VOOR ELK
EVENT EEN
PASSENDE
DJ-SHOW!
DJ-SHOWS is een vertakking van Triple Party
Productions. DJ-SHOWS is in te huren voor een
compleet

verzorgde

show

voor

je

bruiloft,

verjaardag of zakelijk evenement. Wij bieden
verschillende shows aan, van groot tot klein.
Tevens leveren wij bij elke show een ervaren dj,
die van jouw event een geslaagd event maakt. Al
sinds

2012

zorgen

wij,

met

een

mix

van

betrokkenheid, professionaliteit en ruime ervaring,
dat met elk event een succes wordt.
Wij geloven dat de toevoeging van muziek en
entertainment een event uniek kan maken en zo
de juiste beleving kan overdragen naar de gasten
toe. Dit doen we graag overzichtelijk, duidelijk en
transparant!
Wij vinden het belangrijk dat alles goed voelt,
vanaf het eerste contact tot de feestavond
zelf. Onze dj-shows zijn totaalpakketten: je hebt
letterlijk nergens omkijken meer naar! Wij zorgen
dat alles tot in de puntjes geregeld is, zodat jij
alleen nog maar hoeft te genieten. Fijn toch?

Where we are

DJ-SHOWS beschikt over een exclusieve set met de

TODAY

neerzetten. Door de vele ervaring komen we altijd

nieuwste apparatuur zodat we altijd het juiste
event

voor

jou

en

jouw

bezoekers

kunnen

samen tot de juiste beleving voor jouw event. Nog
een voordeel: er staat altijd een dj voor je die
minstens

175

bruiloften,

verjaardagen heeft gedraaid.

bedrijfsfeesten

of
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CONCEPTING
Een evenement begint altijd met een creatief
concept/idee. In ons logo zie je een bijpassende
koptelefoon. Dit symboliseert het luisterende oor
naar de klanten waar we vervolgens een passend
concept voor ontwikkelen.
LICHT & GELUID
Wing twee staat voor Licht & Geluid. DJ-SHOWS
biedt verschillende professionele shows die geheel
op maat en in verschillende thema’s kunnen
worden

geconfigureerd.

daarnaast

altijd

naar

Deze

shows

kunnen

mogelijkheden

worden

uitgebreid.
ENTERTAINMENT
Wing drie in ons logo staat voor Entertainment.
Met de bijpassende play-button in de speaker
starten onze dj’s de muziek. Zo hoef jij alleen nog
maar te genieten. Wij doen de rest.

DJ-SHOWS.NL

PAGE | 06

DJ SHOW BRONZE
De DJ-SHOW ‘’BRONZE’’ is een elegante dj-set. Stijlvol en symmetrisch zijn dan ook de kernwoorden die
hierbij horen. Deze set is ideaal om te plaatsen tijdens een borrel, voor zakelijke muziekondersteuning of
een klein feestje.
Met deze exclusieve drive-in show, die handgemaakt is, hebben wij een uniek concept in deze wereld. De
apparatuur van deze exclusieve show bestaat uit een dj-meubel van 1,70 meter breed, 1,20 meter hoog en
0,5 meter diep met een 55 inch tv-scherm. De lichtshow bestaat uit twee ledzuilen met daarop
ronddraaiende lichtkoppen die wij ‘moving heads’ noemen. Daarnaast plaatsen we 9 draadloze
accuspots die de zaal of ruimte oplichten in uw gewenste kleur. Om de lichtshow beter tot zijn recht te laten
komen gebruiken we een rookmachine. Alles is DMX gestuurd. De geluidsset bestaat uit vier kwalitatief
hoge speakers: 2 hoge tonen speakers en 2 lage tonen (bass of sub) speakers, verbonden door een
tussenpaal. Met deze geluidsset kunnen we een groep van maximaal 75 personen goed vermaken.

T/M 75 PERS.
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DJ SHOW SILVER
Onze DJ-SHOW ‘’SILVER’’ is de meest unieke setup van Nederland. Deze set is inzetbaar voor zowel
bruiloften, bedrijfsfeesten, openingen of andere gelegenheden. Onze hoogwaardige apparatuur en ervaren
allround dj's verzekeren je van 100% dansgarantie.
Onze DJ-SHOW bestaat uit een modern verlicht zwarte dj-meubel met dj-set en een 55 inch tv-scherm erin.
De lichtshow bestaat uit vier handgemaakte ledpilaren met op iedere pilaar een moving head. In de zaal
plaatsen wij vier hoge lichtzuilen zodat de show een strakke uitstraling heeft en er een duidelijke dansvloer
gecreëerd wordt. Verder plaatsen we ook bij deze set 9 draadloze accuspots om de zaal te verlichten.
Ons professionele geluidssysteem is voldoende om tot 150 personen van een gegarandeerd leuk event
te voorzien. Daarnaast is de drive-in show voorzien van 2 draadloze microfoons voor eventuele
voordrachten of speeches. Deze set is op maat gemaakt voor een ultieme feestervaring en gaat dan ook
zeker een WOW-gevoel geven aan jouw gasten.

T/M 150 PERS.
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DJ SHOW GOLD
De DJ-SHOW ‘’GOLD’’ is een smaakmaker bij nacht en knalt door het dak! Met een LED Matrix
verlichtingssysteem achter de dj creëren we een zee aan licht in alle kleuren van de regenboog. De moving
heads verlichten de dansvloer in alle kleuren en figuren en met onze dj-booth, voorzien van een 55 inch tv
als middelpunt, is dat een plaatje om te zien!
Deze show is als je echt voor GOUD wilt gaan. Door de vier CO2 rookeffecten, de 8 LED Parren en 3 unieke
lasers is deze show de uitermate geschikt om jouw gasten een blijvende herinnering mee te geven. Met een
geluidsset die tot 300 personen aan kan! Ben je klaar om te knallen? Dit is een set waar we trots op zijn! De
show biedt alles: moving heads, lasers, rook, LED Parren, en 6 truss delen in het zwart gecoat. Alles is
aangepast om voor jou de ultieme dj-show te maken die feilloos bij elkaar past!
De show wordt geruisloos opgebouwd, buiten het zicht van je gasten. Vanaf begin tot eind ben je verzekerd
van een sterk staaltje muziek en techniek. Uiteraard weer zonder zorgen!

T/M 300 PERS.
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DJ SHOW DIAMOND
Met DJ-SHOW ‘’DIAMOND’’ breng je de ultieme festivalervaring naar jouw event! Met een LED Pixelwall -die
zowel van binnen als buiten oogverblindend is - spectaculair bewegend licht en top-of-the-line audio is deze
show zeer geschikt voor evenementen tussen de 200 en 500 personen.
De tanks zijn voorzien van high power ledverlichting waardoor deze ook met veel omgevingslicht nog goed
zichtbaar zijn. Deze kunnen in bijna alle gewenste kleuren ingezet worden. In combinatie met de color-loop
kunnen de kleuren langzaam van kleur veranderen. Dit is een echte eyecatcher voor jouw event. Op deze
manier creëer je een echte festival stage waar jouw gasten nog lang over zullen napraten! De DIAMONDshow is voorzien van rook, lasers en moving heads en vervult zo al je wensen om een knaller van een set te
genereren! Deze show is in samenwerking met de Bruin Eventverhuur en is eventueel ook te boeken in
stretch-tenten of een complete bar-/tapinstallatie. Wij ontzorgen jouw gehele event op het gebied van
drinken, en entertainment en apparatuur. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

T/M 500 PERS.
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VOORSTELRONDE
Vanuit een passie voor muziek en
entertainment zijn we in 2012
begonnen met Triple Party
Productions. De juiste muziek en
entertainment zorgen voor een
uniek evenement. Hierdoor kun je
aan jouw gasten een blijvende
herinnering bieden waar iedereen
nog lang over na zal praten.
Wij plannen graag een persoonlijke
afspraak om kennis te maken en de
wensen en mogelijkheden te
bespreken.

100% FEEST EN EEN UNIEKE SHOW
Sem@triplepartyproductions.nl
06-81002217 Sem Peelen

AANBOD PROFESSIONELE DJ SHOWS
Wij bieden vier professionele dj-shows aan die geheel op maat en in verschillende thema's kunnen worden
geconfigureerd. Iedere show kan worden uitgebreid en aangepast naar jouw voorkeuren. Graag bekijken we
samen met jou wat de mogelijkheden zijn op de feestlocatie, zodat we vervolgens samen tot een passende
licht- en geluidshow kunnen komen. De genoemde prijzen gaan uit van een dj-set tot 4 uur en de
mogelijkheid om twee uur voor aanvang van de feestavond te starten met opbouw.

LED BAKKEN

LED TUBES

C02 ROOK

De ultieme eyecatcher

Torens van 2 meter hoog

1,2,3 LET'S GO
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PRIKKABEL

PODIUM

KARAOKE SET

Extra sfeer verlichting

Een treedje hoger

Zing met me mee!

LASER SHOW

TV SCHERMEN

MAATWERK

Waaaauuuw!

Presentatie of video wall?

v.a. OP AANVRAAG

CONCEPTING

LICHT & GELUID

ENTERTAINMENT

Een evenement begint altijd
met een creatief concept/idee.
We denken hierover graag
met u mee. Zo komen we
altijd met een passend
concept voor uw event.

Heeft u een bepaald thema
in gedachten? Wenst u
een show met visuals?
Heeft u iets anders in gedachten dat hier nog niet
genoemd is?
Laat het ons weten!

We beschikken over een
groot netwerk aan
verschillende artiesten.
Zo programmeren we voor
elk event een gepaste line-up.
Van zanger tot DJ, we leveren
het allemaal!

DJ-SHOWS.NL
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Serving the best parties since 2012

MEER DAN
ALLEEN EEN DJ!
DJ-SHOWS is meer dan alleen maar een dj. We
bieden naast een kant & klare dj-show ook
bijpassende

shows

om

de

avond

helemaal

onvergetelijk te maken. Hierin denken we graag
mee met de wensen van de klant. Om een beeld te
geven van de mogelijkheden lees je hieronder wat
voorbeelden die wij door de jaren heen hebben
verzameld.
COCKTAIL BAR
Het bevat show, entertainment en je biedt jouw
gasten net iets meer aan dan bier en wijn. Wij
bereiden

onze

cocktails

met

verse

en

hoogwaardige ingrediënten. Hierdoor kun je jouw
gasten verwennen met de perfecte cocktail. Als je
een cocktailbar op locatie boekt heb je de keuze
uit diverse mobiele cocktailbars. Deze mobiele
cocktailbars passen bij ieder evenement, zowel
qua stijl als formaat.
MC
Een Master of Ceremonies is de gastheer of
gastvrouw van een ceremonie, een optreden op
toneel of een andere vertoning voor publiek. De
ceremoniemeester kondigt optredens aan, spreekt
tot het publiek en zorgt er over het algemeen voor
dat de show voortgang blijft houden. Een echte
aanrader om er een feest van te maken!
OPENINGS ACT
Muziek, theater, dans, sprekers, acrobatiek en
meer! Denk aan een gave lichtshow of lasers,
dansers die jouw feest openen of opzwepen. De
mogelijkheden zijn oneindig.
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DJ
Een diskjockey (van het Amerikaans-Engelse disc
jockey) is van oorsprong de persoon die de platen op
de draaitafel of platendraaier legt. Tegenwoordig is
het allemaal digitaal; zo heeft elke dj altijd alle
nummers ter beschikking. Onze dj’s beschikken over
een enorme berg aan ervaring, een ontzettend grote
passie voor muziek en show en een aanstekelijke lach
op hun gezicht. Wij werken enkel met dj’s die
minimaal 175 evenementen hebben gedraaid voordat
ze bij ons kwamen. Daarnaast zijn ze altijd up-to-date
en klaar voor een nieuw muzikaal avontuur!

ZANGER / BAND
De

feestbands

variëren

van

coverbands

tot

eigentijdse duo's en allround bands. Of je nu een
band

wilt

inzetten

tijdens

de

borrel

of

als

voorprogramma, of liever een showband tot laat in de
avond: alles is mogelijk. Of dit nu een volkszanger is,
Après-skiband of een songwriter. Een zanger of band
voegt altijd extra sfeer toe op je event. Laat ons
meedenken, we weten altijd een geschikte zanger of
band te vinden voor jouw evenement.

ACT
Een saxofonist, goochelaar, Braziliaanse feestband,
entertainers, fotohokje, ballonnenvouwer of sexy
lady's met de mooiste kostuums. Je kunt het zo gek
niet bedenken of wij kunnen het voor je regelen. Het
is absoluut een goed idee om een professionele act te
boeken voor het feest of evenement dat je gaat
organiseren, en je kan er zeker van zijn dat een act
van

toegevoegde

evenement.

Ook

waarde
hierin

zal
zijn

zijn
de

voor

jouw

mogelijkheden

oneindig. Uiteraard zullen wij met onze expertise
samen met jou de juist act voor het event uitkiezen.

Adres
Placotiweg 2a
4131 NL VIANEN

Contact
06- 81 00 22 17
sem@triplepartyproductions.nl

Naam
Sem Peelen
Eigenaar

