
 

 

 

Themafeesten, Dinnershows eindejaarspakketten op uw gekozen locatie. 

 

 

Bij ons heeft u de mogelijkheid om één van onze themafeesten alleen voor uw 

eigen gezelschap te reserveren als besloten groep (mogelijk vanaf ca. 45 pers). 

Als besloten gezelschap bepaalt u zelf uw tijden, dit kan ook als  

middagvoorstelling.   

Dit kan plaatsvinden iedere gewenste locatie. 

Deze shows hebben een tijdsduur van 4 uren. 

Party Planners zorgt voor duidelijke draaiboeken voor alle belanghebbenden. 

 

- Stampei in de Abdij, kerst in het klooster 

- Showtime with the Stars, kersteditie 

- Deutsch Weihnachtsfest, Schlager-festival 

- Kerstdiner met John en Gré 

- It’s Christmas Time met tante Annie 

- Fout Seventies Eighties kerstfeest 

- Skihutfeest, kersteditie 

- Christmas Pianoshow 

- Vet kerstfeest met de familie Kloot 

- Winters avondje van de gekken 

- Helemaal Holland Quiz, Remember 2017 

- Diner bingoshow kersteditie 
 

Al onze andere themapakketten zijn ook te reserveren in kerstuitvoering. 
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Stampei in de Abdij 

(Kerstfeest in het Klooster) 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

Onze nonnen ontvangen u met uw zotten op een zeer christelijke wijze voor een volledig 

verzorgde stampei in hun in kerstsfeer omgetoverde kloosterzaal. 

 

Eenmaal gezeten aan dissen met uitzicht op hun kruizen, na het ontvangen van de zegen, gaat 

u met uw zotten kennismaken met het eens zo vreedzame kerstfeest in het klooster. 

 Bij aankomst op het kloosterfeest hoort u op de achtergrond kerkelijke klanken. 

Volgens moeder overste staan schoonheid en reinheid hoog in het vaandel, u als gast wordt 

ontdaan van alle vormen van onreinheid, laat u verassen. 

Uw zwakke momenten kunnen worden vastgelegd op de gevoelige plaat. 

 

Maar………Onze nonnen vergalopperen zich telkens weer aan de wereldse muziek.  

Voor onze nonnen is kerst immers het hoogtepunt van het jaar. 

Door onreine teksten te zingen weten ze u met uw zotten te vermaken als geen ander (van 

Hollandse smartlap tot Gospel tot het kerstrepertoire).  

Hun zwaktes zijn niet te weerstaan. De nonnen zullen u verbazen met hun live gezongen 

showblokken met opzwepende bewegingen op de dansvloer wat uiteindelijk op sensuele wijze 

zal ontaarden in swingen op de disco classics en hedendaagse muziek. 

  

De combinatie van ons aangekleed kloosterbuffet met weldadige garnituren en iets toe, 

onbeperkt dranken, redeneren, toekijken en dansen maken het kerstfeest in het klooster 

compleet. 
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SHOWTIME WITH THE STARS, KERSTEDITIE 

Zeer sfeervolle kerstshow 

 
We zijn toch immers allemaal een beetje artiest; laat het artiestenbloed door je aders 

gieren....... 

 

Dit Allround kerstfeest is inzetbaar voor een heel breed publiek. 

 Met Showtime with the Stars haalt u een interactief all-round kerstfeest in huis. 

 

Dit kerstfeest is inclusief twee keigoede professionele zangeressen / entertainsters 

drive-in show, licht en geluid, aangevuld met diverse soorten komische centrale acts. 

De derde buhne artiest zou u zelf weleens kunnen zijn..... 

Showtime with the Stars staat garant voor een bruisende feestavond vol muziek, show en 

humor door onverwachte gebeurtenissen en komisch entertainment, met als middelpunt uw 

collega, familielid of andere feestbezoeker. 

De DJ brengt u in de gewenste muzikale sfeer van uw gezelschap. 

 

Uw gasten worden aan de deur hartelijk ontvangen door twee doldwaze zusjes. In twee 

minuten keren ze u op hun eigen wijze even helemaal binnenstebuiten. Uw profielschets 

voldoet toch wel aan die van een oergezellige gast? Gedurende de avond zult u de zusjes 

zeker beter leren kennen. 

  

Ze zullen op de verschillende momenten van uw feest mooie gepaste liederen kerstzingen van 

zeer hoge kwaliteit. 

Van ballads tot meezingers, van wals tot disco met een heftige uitsmijter! 

Geluidsniveau wordt uiteraard aangepast aan uw wens. 

 

Na het welkom heten van uw gasten, gaat Showtime with the Stars pas echt beginnen. 

 

Heel sneaky zullen gedurende de showavond een aantal van uw gasten achter de coulisse 

verdwijnen. Zij ondergaan een complete metamorfose, zij worden gemodelleerd tot een 

bekende artiest. Tijdens de show zullen zij onder professionele begeleiding het podium 

betreden en een wervelend optreden verzorgen voor de andere gasten, wauw!!!! 

 

Zowel Nationale als internationale Look a Like artiesten. Hilariteit alom, was dat uw collega, 

vriend of vriendin op het podium? 

 

 Misschien zit er in u ook wel een echte artiest......... 

Kortom: een zeer gevarieerd avondvullend showprogramma met veel interactie en top 

entertainment in een geweldige kerstsfeer. 
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Deutsch Weihnachtsfest 

Schlager-festival in Weihnachtsstimmung 

 

   
 

Kerst is in Duitsland het belangrijkste en mooiste feest van het jaar. Het is het feest van de 

familie en de vrede met uw medemens. Op ‘Heiligabend’ (24 december) krijgt iedereen 

kadootjes van de kerstman en op Eerste Kerstdag komt de familie bij elkaar. 

 

Sinds de Duitse Oktoberfeste hun intrede deden in ons land, nemen wij Nederlanders ook 

langzaam maar zeker het Gemütliche Duitse Weinachtsfest over. 

Tantchen Anna und DJ Titus trakteren u niet op kadootjes, maar op een muzikale kerstavond 

met enkele hoogtepunten uit het rijke gezellige Duitse ‘Schlagercircuit’.  

Tijdens ons Deutsch Weinachtsfest komen onvervalste schlagers voorbij van o.a. Peter 

Maffay, Marianne Rosenberg, Rex Gildo, Andrea Berg, Vicky Leandros e.v.a.  

Nummers afkomstig van onze oosterburen, welke o.a. de revue zullen passeren:  

Ich bin wie du, Ich liebe das Leben, 1000 mal belogen, Fiesta Mexica, Du, Griechische Wein 

Festival der Liebe, Immer wieder Sontags, Rosamunde, Theo, wir far'n nach Lotz 

Schon ist es auf die Welt zu sein, Marmer, Stein und Eisen bricht 

 

Dit wordt op originele wijze gebracht: met een flinke knipoog en als opvallende kleurrijke 

verschijning. 

Tantchen Anna staat bekend om haar feestelijke presentatie en uniek breed stemgeluid, 

waarbij zij een gezellige interactie met het publiek steeds weer opzoekt.  

Hun vocale kwaliteiten met een bereik van Pavarotti tot Britney, zijn pakkend, hun 

uitstraling meeslepend, hun verschijning imponerend en hun humor aanstekelijk en 

soms ietwat ondeugend. 

 

Ook zal zij enkele echt Hollandse Levensliederen verrassend als Duitse brengen: hilarisch! 

Vol overgave gebracht, met een opbouw van inhakers en meezingers naar echte feestelijke 

Schlagers. 

 

Gut essen und trinken ‘an die Langen Tischen’ machen diese abend ganz komplett. 
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Kerstdiner met John en Gré 

 

 
 
Het is tijd om weer eens ouderwets en ‘smakelijk’ te lachen, en wel met het eens beroemde, 

inmiddels uitgerangeerde zangduo, John en Gré; de ‘Talento’s’. 

 

Deze kersteditie van John en Gré is erg sfeervol, zeer beladen en overgoten met een dikke 

vleug humor. Kaarsjes op tafel, fonkelende glazen en prachtig opgemaakte gerechten, maar 

zeker niet zoetsappig. De kerstinstuif van John en Gré is getuige van ongedwongen 

gezelligheid met lekker eten, drinken en ook dansen gaan we zeker niet uit de weg.  

 

Gré wil samen met haar man John in ‘de locatie van uw keuze’ het beste en vooral het 

gezelligste kerstdiner aller tijden brengen en u heeft de eer hierbij aanwezig te mogen zijn. 

 

U begrijpt het al; u gaat genieten, middels het enveloppenspel, van een aaneenschakeling van 

zang, dans en interactie; illusie met Hans Plok, een intermezzo met de zingende kerstman die 

uw gasten al zingend betrekt bij evergreens als ‘Jingle Bells en het prachtige ‘White 

Christmas’, Gospel met Mahalia Jackson, Apres-ski variété en de niet bij kerst weg te denken 

songfestivalsongs, zoals ‘Ik zie een ster’ en de ‘Mallemolen’. 

 

John en Gré gaan u vermaken met een avondvullende show van divers amusement, onder het 

motto:  ‘Een avond niet geweest, is een avond niet gelachen’. 

 

John en Gré zullen hun beste beentje voor zetten met hun unieke kerstshow, deze zal u nog 

lang heugen. 
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It’s Christmas Time met tante Annie 

 
 

TANTE ANNIE viert kerst en net zoals de goedheiligman trakteert zij haar 

gasten, samen met haar man Titus ter Wiel van Groenstege op een bruisende 

avond vol muziek, zang, humor en interactief vermaak.  

     

 
 

TANTE ANNIE ontvangt uw gasten als kersvrouwtje en zingt als extra aanvulling de aller-

gezelligste en bekendste kersliederen.  

Wie kent ze niet: 'een heel gelukkig kerstfeest', 'eenzame kerst', 'Rudolph the red nose 

raindear', 'White christmas', 'Jingle Bells', 'Lonely this Christmas', e.a. De zaal is speciaal 

aangekleed in kerststijl met uiteraard de kerstboom, kerstverlichting, versieringen en veel 

uitnodigende lichtslangen.  

DJ TITUS beschikt over een uitgebreide verzameling aan kerstsongs uit binnen en buitenland. 

Uiteraard is het 'normale' repertoire gewoon beschikbaar om ook uw Kerstfeest optimaal te 

laten slagen.   

Duidelijk geëmotioneerd door alle aandacht sluit onze ANNIE op passende wijze de avond af 

met haar mooiste 'meezinger' en de lichten doven... 

  

Alweer een kerst voorbij, 

Daaaag, TANTE ANNIE! (Blond has more fun !!!!!!!!!) 

 

Oh ja, thuis niet eten hoor!!!   

Tante Annie zorgt ook voor een overheerlijk kerstdiner                        
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Fout Seventies-Eighties kerstfeest 

Het kerstfeest van uw lagere school   
 

          
 

Vroeger op de lagere school was het kerstfeest op de school van (Dis)Ko al het hoogtepunt 

van het jaar. 

Weken van voorbereiding gingen hieraan vooraf. 

Kerststukjes werden gemaakt en nummers voor de musical werden ingestudeerd. 

  Sinds de lagere school loopt Ko al achter de feiten aan en hoopt nog steeds een zeer 

populaire entertainer te worden. 

Helaas is Ko een beetje blijven hangen in de 70'er / 80ér jaren en ziet elk kerstfeest nog als 

het kerstfeest uit die tijd.  

Gelukkig is Rico altijd weer de redder in nood, door zijn weergaloze assistentie, tijdens het 

geklungel van z’n broer Ko. 

 

Met veel glitter, discolights en de onsterfelijke disco-muziek, oude kerstnummers, strakke 

pakken, wijde pijpen, plateauzolen, live zang (verrassende gasten), te foute kerstspelletjes, 

humoristische animatie en quizzen, waant u zich weer helemaal in het kerstfeest van uw 

kindertijd, een onvergetelijke happening. 

 

U kunt weer eens lekker zingen en dansen, op de hitsuccessen van ABBA, traditionals van 

Boney M, nummers uit de film ‘Saterday Night Fever’, Paradise by the Dashboardlights, 

Bruce Springsteen, Kelly Family, populaire kerstnummers en Doe Maar zal ook zeker niet 

ontbreken. 
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SKIHUTFEEST, KERSTEDITIE 

Het kerstfeest in apres-ski sfeer   
 

  
 

Henk, Ingrid en Peter heten u van harte welkom in hun prettig gestoorde skihut voor het enige 

kansloze hilarische skihutfeest in kerstsfeer. 

 

Henk, Ingrid en Peter genieten van het leven, houden van sfeer, gezelligheid, humor, een 

spelletje, lekker eten en drinken (all inclusive), een dansje en dit willen zij graag met u delen 

tijdens hun kerstfeest. 

  

Henk en Ingrid zijn immers onze denkbeeldige 'doorsnee Nederlander', waarbij we ons graag 

thuis voelen. Na hun persoonlijke recessie en met behulp van een lening van de bank en vanaf 

heden een 'doe eens normaal' mentaliteit, hebben zij besloten om ook u te laten kennismaken 

met hun aangepaste levenswijze. 

Zij zullen u tijdens dit kerstfeest ernstig kansloos vermaken met een quiz en skihutspellen, 

maar wel op het hoogste niveau. 

 

Henk/Ingrid/Peter 

Vooral vrijgezel Peter zal er, op zijn eigen 'kansloze wijze', alles aan doen wat binnen zijn 

beperkte vermogen ligt om het u naar uw zin te maken, interactief vermaak. 

 

Een avond vol met leuke en gezellige muziek, kerstnummers en veelal oude nummers in een 

nieuw jasje gedraaid door Ski Jee Henk, afgewisseld met live zang door Henk en Ingrid. 

Het is niet bruut, stijlvol, boers, uitbundig, ingetogen, saamhorig, maar lekker kansloos. 

 

Kortom:  

Een absolute topper uit onze themafeesten, zowel DJ/presentator, zang en animatie weten 

deze apres ski party naar een ongekend kansloos hoogtepunt te brengen. 

Voelt u zich een gemiddelde Nederlander en heeft u een kansloze kennis, vriend, collega of 

familielid waar u graag het kerstgevoel mee deelt, dan is dit het feest wat u zoekt. 
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CHRISTMAS PIANOSHOW 
Muzikaal, visueel, stijlvol, betaalbaar en onderscheidende 

LED Pianoshow. 

 

  
Wij spelen in de kerstshow voornamelijk kerstnummers afgwisseld met andere sfeermuziek, 

wat kan uitlopen op een gezellige dansavond. 

Bij ons is de Christmas Pianoshow als avondvullende feestavond te boeken. 

 

Bent u op zoek naar een avondvullende LED's dance Pianoshow met repertoire, uiteraard 

LIVE, voor elk wat wils? 

 

Muziek van toen en nu passeren de revue en zullen ook uw stembanden op de proef stellen. 

Het is puur entertainment zoals het behoort te zijn! "A Night you never forget". 

Soul, jazz, Hollands, Frans, Spaans, disco, kerst, teveel om op te noemen maar meer dan 

genoeg om uw feestavond tot een gigantisch muzikaal en visueel spektakel te maken. 

 

Onze Onze LED's dance pianoshow heeft vele gezichten en is uniek in Nederland. 

Er wordt gespeeld op een plexiglaspiano met daarin een unieke lichtshow. 

Daarnaast is het podiumdecor weerzinwekkend, alles tot in de puntjes LED, een lust voor het 

oog. 

Een zanger/entertainer met jarenlang podiumervaring en omgang met publiek. 

 

Uiteraard is de ervaring live vele malen groter, maar wij willen u een eerste indruk niet 

onthouden van de mogelijkheden en de ontelbare kleurencombinaties die er met deze Show 

Piano mogelijk zijn, maar met kerst veel sfeertinten. 

Elk moment van de show staat er een totaal andere piano......... 

 

Tegen meerprijs (op aanvraag) is de LED' s dance Pianoshow uit te breiden met: 

 

-  Verlichte LED dansvloer 

-  Showdanseressen 

   (2 of 4 dames met 4 showblokken) 

-  2e piano en pianist (komisch, interactief duo-   spel) 

-  Zeer lachwekende toiletdames met thema-toiletten 

-  Typetjes (b.v. picollo, partyfotograaf, on-verwacht bezoek) 

-  Tafelgoochelaar 

-   Karikaturist 

  Andere animatoren met verassende acts. 

- Bekende artiest van eigen bodem. 

 



 

Vet kerstfeest met de familie Kloot 

Uitermate pittig Haags kerstfeest 
 

   
 

Wat een narigheid, we gaan het weer eens proberen met onze bovenste beste neven Haagse 

Sjaakie en Henkie Kloot!!! 

We hebben veel goed te maken, herinnert u nog ons kerstfeest met de familie Kloot van vijf 

jaar geleden? 

 

Het liep volledig uit de hand, en dat mag nu écht niet meer gebeuren. 

Vanavond beloofd het één groot ‘Vet’ kerstfeest te worden. 

Houdt u er alvast rekening mee dat dit kerstfeest enigszins chaotisch kan verlopen. 

 

U wordt ontvangen door de familie Kloot zelf. 

Sjaakie en Henkie Kloot en andere betrouwbare familieleden zullen er alles aan doen om hun 

neven, nichten, ooms, tantes, opa’s en oma’s en wellicht de buren en een enkele vrijgezel en 

een vroegere collega te verwennen met zang, mooie kerstnummers, karaoke, show, animatie, 

spel, ‘Vet’ eten en onbeperkt consumpties. 

De familie geeft een showtje van luchtgitaar spelen, alle genodigde gasten met talent mogen 

meedoen. Misschien wat matten, boxen en kerstboombrandjes. 

 

Om de run naar het kerstbuffet in de hand te houden, organiseert de familie Kloot een 

originele bingo tussendoor. Wij wijzen u er alvast maar op dat de valse bingo’s genadeloos 

worden bestraft. 

Om wat af te koelen is er ook een ijsbuffet, daarna zal het feest pas echt losbarsten. 

 

Dit kerstfeest laat de hechte familieband zien van een soort van Aso familie uit Den Haag. 

Wij laten het met een gerust hart over aan onze gasten. 

De familie Kloot verwacht wel gasten welke tegen een stootje kunnen. 

 

       
Informatie en reservering: 0342 – 450503, http://www.party-planners.nl 

http://www.party-planners.nl/


 

Een winters avondje van de gekken 

Uw diner hoeft niet saai te zijn... 
 

    
 

Theatraal eindejaarsdiner op praatniveau met verrassende typetjes van ontvangst tot aan de 

koffie. 

 

B.V.: 

De Gevatte Gastheer en zijn Gestresste Piccolo zorgen voor een warm onthaal van de gasten. 

  

Mobiele Animatie is de trend voor deze winter. 

De Freemde Fotograaf legt het feestgedruis vast op de gevoelige plaat. 

Ondertussen worden de gasten in de winterse watten gelegd middels een  

ludieke/spectaculaire show. 

 

Verrassende acts met tafelgoochelen, maakt dit winters feest hilarisch . 

Afsluitend komt de clochard onverwacht op het feest voor een verkwikkend kommetje snert. 

Hij zorgt voor pijnlijke lachspieren, waar zeker over nagepraat zal worden! 

Dit winters avondje wordt op maat gemaakt: 

- afhankelijk van uw wensen en aantal gasten?  

- Zijn er jubilarissen aanwezig? 

- Met of zonder dj of troubadour? 

- Typetjes op aangepast aan uw wensen. 
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Helemaal Holland Eindejaars Quiz 

‘Remember 2017’ 
 

 

 
 

U zoekt verbroedering met uw collega’s , vrienden of familie? 

Heeft u al eens gedacht aan onze  

Helemaal Holland Eindejaars Quiz? Remember 2017! 

 

U bent tijdens onze Helemaal Holland Eindejaars Quiz gegarandeerd van een Oer Hollandse 

en gezellige quizavond vol competitie, lachende gezichten, een tikkeltje teambuilding, 

spektakel, lekker eten, drinken en een dansje tussendoor. 

 

De quiz bestaat o.a. uit: 

- Voorstellen van de teams, met steeds wisselende kandidaten. 

- Spelronde met ludieke typisch Hollandse vragen met betrekking op de gebeurtenissen 

van 2017 (ook van uw eigen bedrijf, vereniging, familie) met veel grappen en grollen, 

byzonder bekwaam en humoristisch gepresenteerd. 

- Spelronde met fungames en crazygames. 

- Grand finale met prijsuitreiking. 

 

U wordt hartelijk ontvangen door onze quizmaster Johnnie  TwoThousandsixteen. 

De DJ zorgt voor een gezellig Hollands deuntje, bekende kerstsongs, leuke jingles en sluit af 

met gezellige dansmuziek. 

Zij trakteren u op een komische interactieve dinershow met spelrondes tussen de gangen door. 

 (incl. quizmaster Johnnie Twothousandsixteen, assistent/acteur Roberto, Dj + licht en geluid 

en rekwisieten) 
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      De Diner Bingoshow,  kersteditie 

 

    
 
Heerlijk eten en drinken hoort bij kerst. Tijdens deze kerstshow tussen de gangen door drie 

fantastisch bingorondes op byzondere wijze gepresenteerd. 

Echter is dit niet de bingo zoals u gewend bent, maar een bingo met verrassende opdrachten 

en onverwachte wendingen,dus het bekende bingospel, maar dit keer zoals u dit nog nooit 

heeft gezien, 

  

Crazyyyyy Bingooooooooooooooo. 

  

 Tijdens het diner / buffet en na afloop wordt er live gezongen, mooie kerstballads 

afgewisseld met sfeerrepertoire. 

De oergezellige sfeer van het spel dat iedereen kan spelen in combinatie met (kerst)liedjes die 

iedereen kan meezingen en gekke opdrachten is een gegarandeerd succes voor ieder 

kerstfeest. 

Tijdens de bingo kunnen uw gasten extra prijzen winnen door mee te zingen, te dansen, 

polonaise te lopen, van plaats te wisselen en noem maar op. 

De gekkigheid wordt elke ronde meer en ook niet geheel onbelangrijk is de vraag: Wie van 

uw gasten wordt de assistente? 

Geen spelshow kan natuurlijk zonder 'Leontien'; heeft u zelf al iemand op het oog of gaan we 

loten? 

  

Het spreekt voor zich, dat wij alle benodigde spelmaterialen zelf verzorgen en nauw overleg 

met u voeren.  

Wij verzorgen funprijsjes voor de Crazy Bingo, u verzorgd (in overleg met ons) de prijzen 

voor de twee andere bingorondes. 
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