FEESTJES
Anything is possible!
M-Bird Evens, Hof ter Aa 62, 5282 WH, Boxtel, 06-53910171, www.mbirdevents.nl
Tropical Party
Een zeer leuk feest voor de echte creatieveling die houdt van een
uitdaging!
Programma:







Ontvangst met een heerlijk cocktail en tropische lekkernij
Het verjaardagspel
Crazy tropical bingo; in totaal spelen we 3 rondes gedurende het
feest
Ice challenge
Pimp je eigen Ibiza hoed
Afsluiting.
Alle kinderen zullen naar huis gaan met een echte M-Bird
verrassing.

In vuur en vlam
Dit feest is fantastisch voor jongens en meiden die houden van het
ontrafelen van raadsels en puzzels, lekker chillen en relaxen met een
muziekje erbij en wie weet gaan de voetjes nog wel van de vloer tijdens
de tienerdisco! Kortom, een feest heeft dat alle aspecten heeft van hoe
een feestje moet zijn!
Tip: organiseer het feest wanneer het al wat donker begint te worden
Programma:




Tip: dit feest kan zowel binnen als buiten.
vanaf 5 deelnemers
3 tot 5 uur
€ 12,50 per kind, incl. btw, excl. reiskosten en personeelskosten
Tijdens het feest kunnen de kinderen genieten van een geheel
passende verzorgende catering door M-Bird Events.





Ontvangst met een heerlijk cocktail en chocolade fondue inclusief
marshmallows
Het verjaardagspel
Entertainmentprogramma “in vuur en vlam”
- Firework is on!
- Glow in the dark game.
Discotime!
Dance,, shine en feesten maar! Tijdens de disco zal M-Bird Events
zorg dragen voor wat heerlijke hapjes en drankjes en een lekker
muziekje.
Afsluiting.
Alle kinderen zullen naar huis gaan met een echte M-Bird
verrassing.

vanaf 8 deelnemers
3 tot 5 uur
€ 14,50 per kind, incl. btw, excl. reiskosten en personeelskosten

FEESTJES
Anything is possible!
M-Bird Evens, Hof ter Aa 62, 5282 WH, Boxtel, 06-53910171, www.mbirdevents.nl
Shine like a star
Maak nu je eigen film en shine like a moviestar! Samen met jou kiezen we
vooraf al het thema uit zodat wij de juiste materialen, aankleding,
kleding en accessoires mee zullen nemen om de film te kunnen schieten
met jou en je vrienden en vriendinnen in de hoofdrol!

NIEUW! Photobooth voor kids!

Programma:






Ontvangst met een kinderchampagne en een echte superster
lekkernij
Het verjaardagspel
Rolverdeling
Light, camera and action!
Afsluiting.
Alle kinderen zullen naar huis gaan met een echte M-Bird
verrassing

Tip: kies vooraf al 1 of meerdere locaties uit die op loopafstand van
elkaar afliggen om op deze manier het thema goed en duidelijk
zichtbaar te krijgen.
vanaf 5 deelnemers
3 tot 5 uur
€ 19,50 per kind, incl. btw, excl. reiskosten en personeelskosten
Tijdens het feest kunnen de kinderen genieten van een geheel passende
verzorgende catering door M-Bird Events.

De kinderen kunnen zichzelf op een leuke, plezierige en funky
manier op de foto laten zetten! Leuk voor alle leeftijden! Wij
zorgen voor een enorme voorraad aan eigenzinnige
voorwerpen zoals boa’s, gekke hoeden, valse snorren en
oversized zonnebrillen voor een fantastisch eindresultaat en
een fantastische herinnering!
Tip: Ook zeer ideaal voor evenementen, bruiloftsfeesten en
familiedagen!
Vanaf 5 deelnemers:
Prijs: €320,00 incl. 30 foto’s excl. reiskosten
Meerprijs voor meer foto’s: € 3,50 per foto

