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Piratenfeest 

Het piratenfeest is echt altijd  

weer een groot festijn voor de  

kinderen! Als echte piraten gaan 

de kinderen op zoek naar de  

verborgen schat. 

 

 

Programma: 

 Kinderen worden ontvangen met een piratenlekkernij en 

piratendrank 

 Het piratencadeau spel 

 Schminken 

 Speurtocht “op zoek naar de “schat” 

 Piraten knutsel 

 Piratenspellen 

 

vanaf 5 deelnemers  

3 tot 5 uur 

€ 9,50 per kind, incl. btw, excl. reiskosten en personeelskosten 

M-Bird Events verzorgt kleine catering, decoratie en aankleding geheel 

passend in het thema, alle benodigde materialen, cadeautje voor de 

jarige en verassing voor alle kinderen. 

 

Detectivefeest 

Los samen met je vriendjes en vriendinnetjes het mysterie op en ga 

op onderzoek uit. 

Als echte detectives gaan de kinderen verdachte ondervragen, 

houden ze alles goed in de gaten en zullen de kinderen verdachte 

situaties of andere verdachte dingen niet over het hoofd zien. Help 

de politie om de dief te pakken en hem te stoppen met zijn 

gruweldaden! 

 

Programma: 

 Kinderen worden ontvangen met een moordlustige  

 lekkernij en drankje. 

 Het detective cadeauspel 

 Introductie escapespel 

 Escapespel het mysterie van A. Bijl 

 

vanaf 5 deelnemers  

3 tot 5 uur 

€ 9,50 per kind, incl. btw, excl. reiskosten en personeelskosten 

M-Bird Events verzorgt kleine catering, decoratie en aankleding 

geheel passend in het thema, alle benodigde materialen, cadeautje 

voor de jarige en verassing voor alle kinderen. 
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Ibiza Feest 

Zin in een leuk en gezellig tropisch 

feest? Kies dan voor het Ibiza feest! 

 

Programma: 

 Ontvangst met een heerlijke tropische lekkernij  

en een cocktail 

 Het cadeauspel 

 Ibiza bord maken  

 Schminken + Glitter tattoo 

 Crazy Ibiza Games 

 Ibiza Fotoshoot (incl. afgedrukte foto’s) 

 

vanaf 5 deelnemers  

3 tot 5 uur 

€ 12,50 per kind, incl. btw, excl. reiskosten en personeelskosten 

M-Bird Events verzorgt kleine catering, decoratie en aankleding geheel 

passend in het thema, alle benodigde materialen, cadeautje voor de 

jarige en verassing voor alle kinderen. 

 

Glitter & Glamour feest 

Een echt feest vol glitter & glamour! Mooie kleren, make-up, 

kroontjes, juwelen, lekker tutten en afsluiten met een spetterende 

modeshow hoort er allemaal bij! 

Programma: 

 Ontvangst met een heerlijke tropische lekkernij  

en een cocktail 

 Kinderen worden ontvangen met een stijlvolle  

lekkernij en een glamorous drankje 

 Het Glitter cadeauspel 

 Glitter & Glamour schmink en glitter tattoo 

 Sieraden maken 

 Shine like a model modeshow 

 

vanaf 5 deelnemers  

3 tot 5 uur 

€ 9,50 per kind, incl. btw, excl. reiskosten en personeelskosten 

M-Bird Events verzorgt kleine catering, decoratie en aankleding 

geheel passend in het thema, alle benodigde materialen, cadeautje 

voor de jarige en verassing voor alle kinderen. 
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Hi, Ha, Horror, Griezelfeest 

Tijdens dit feest gaan de kinderen de feestlocatie helemaal omtoveren 

in een echt griezelhuis door middel van diverse decoratiematerialen geheel 

passend in het thema. Het zal een echt griezel spektakel worden! 

 

Programma: 

 Ontvangst met een heerlijke griezelige lekkernij  

en een griezeldrankje 

 Halloween ontvangst 

 Griezelspektakel 

 De dodenloop 

 Spider Race 

 Zombie run 

 Griezelschmink 

 

vanaf 5 deelnemers  

3 tot 5 uur 

€ 12,50 per kind, incl. btw, excl. reiskosten en personeelskosten  

M-Bird Events verzorgt kleine catering, decoratie en aankleding geheel passend in 

het thema, alle benodigde materialen, cadeautje voor de jarige en verassing 

voor alle kinderen. 

 

 

Totemfeest 

Een feestje voor echte avonturiers!   

De kinderen zullen zich als echte cowboys en indianen een 

weg wanen door het Wilde Westen.  

 

Programma: 

 Ontvangst met een heerlijke tropische lekkernij  

en een cocktail 

 Kinderen worden ontvangen met een lekkernij en 

indianendrank 

 Het indianen cadeauspel 

 Schminken 

 Indianen en cowboys kom maar op!  

 Diverse activiteiten geheel passend in het thema, van 

goud zoeken tot lasso werpen en nog veel meer! 

 

vanaf 5 deelnemers  

3 tot 5 uur 

€ 9,50 per kind, incl. btw, excl. reiskosten en personeelskosten 

M-Bird Events verzorgt kleine catering, decoratie en aankleding 

geheel passend in het thema, alle benodigde materialen, 

cadeautje voor de jarige en verassing voor alle kinderen. 
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NIEUW! Sporthelden feest 

Een feestje voor echte sportievelingen!  

Vol energie en power gaan de feestbeesten als echte 

sporthelden allerlei leuke, uitdagende en verrassende 

activiteiten beleven. 

 

Programma: 

 Ontvangst met een heerlijke tropische lekkernij  

en een cocktail 

 Ontvangst met een heerlijk sportief drankje en een 

echte sporttraktatie 

 Het sporthelden cadeauspel 

 Sporthelden schmink 

 Warming-up 

 Energie!  

 Cooling down 

 

vanaf 5 deelnemers  

3 tot 5 uur 

€ 8,50 per kind, incl. btw, excl. reiskosten en personeelskosten 

M-Bird Events verzorgt kleine catering, decoratie en 

aankleding geheel passend in het thema, alle benodigde 

materialen, cadeautje voor de jarige en verassing voor alle 

kinderen. 

NIEUW! Photobooth voor kids! 

 

 

 

 

 

 

       

Als echte fotograaf zal Kim Flits de kinderen op een leuke, 

plezierige en funky manier op de foto zetten als echte 

modellen! 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! 

 

Vanaf 5 deelnemers: 

Prijs: € 320,00 incl. 30 foto’s excl. reiskosten 

Meerprijs voor meer foto’s: € 3,50 per foto 

10 extra foto’s: € 35,00 incl. btw  

20 extra foto’s: € 65,00 incl. btw  

40 extra foto’s: € 95,00 incl. btw 
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Het schminkfeest 

 

    
 

Geeft u binnenkort een feestje of zijn er kinderen aanwezig bij uw evenement? Dan is het schminkfeest zeer geschikt om ook voor de jongste gasten er 

een geslaagd feest van te maken! 

 

Programma: 

 Alle kinderen kunnen geschminkt worden door een professioneel schmink artist of een glitter tattoo krijgen op hun arm. 

 Namens M-Bird Events gaan alle kinderen naar huis met een leuke verrassing. 

 Wij werken alleen met Grimas schmink wat zorgt voor een absoluut mooi resultaat. 

vanaf 5 deelnemers 

2 uur € 75,00 incl. btw uitgaande van max. 20 kinderen. (inzet van 1 schmink artist)  

3 uur € 95,00 incl. btw uitgaande van max. 30 kinderen. (inzet van 2 schmink artists)  

5 uur € 125,00 incl. btw uitgaande van max. 50 kinderen. (inzet van 2 schmink artists)   

Wanneer er meer kinderen aanwezig zullen zijn hanteren wij een meerprijs van €1,50 per kind. 

De prijzen zijn incl. btw en excl. reiskosten 

 


