BØRNEUNDERHOLDNING
- med mere end 20 års erfaring !

Butikscentre
Handelsstandsforeninger
Sjov for børn & børnefamilier

Sherif Haps
& Guffe
Danmarks Skøreste Cowboy
blænder op for et hæsblæsende
show bestående af bugtaleri,
trylleri, klovneri, musik og sang.

Vinterferie
Fastelavn
Sceneshows er velegnet til at samle publikum og give en fælles
oplevelse til f.eks. Open By Night, fastelavn og sommerfester.
Varigheden er typisk 1 x 30 minutter eller 2 x 20 minutter.

Jeg har presse- og

Jeg laver gerne en målrettet

reklamefotos klar

video til jeres sociale medier.

til download i skyfish.
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Skipper Skæg
& Sonya
Skipper Skæg har en stærk
ballast som familie- og
børneunderholder gennem
mange år, så alle fra de største til
de helt små morer sig, og er med
i løjerne.
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Påske
Open By Night
Gadeunderholdning - uden strøm - er et godt valg, når der skal ske
noget over lidt længere tid til “Open By Night” eller rundt i et større
område som gågaden eller butikscentret.

Jeg ankommer i god tid.

Jeg tilpasser mig scenen,

ca. 30-60 minutter før start -

eventet og øvrige forhold

alt efter showtype.

på stedet.

Hr. Hovedløs
Hr. Hovedløs tager rundt og skaber
udbrud af latter, forbløffelse og skrig,
hvor end han går.
Hr. Hovedløs gør dit event
“uhyggeligt” og uforglemmeligt !
(Kan f.x. gå rundt med en sølvbakke og servere karameller)

Efterårsferie
Halloween
Jeg tilbyder underholdning målrettet børn og børnefamilier. Jeg har
mere end 20 års erfaring i branchen, og leverer børneunderholdning
til byfester, handelstandsforeninger, festivaler og meget mere......

Jeg tager mig af lyden,

Jeg sender altid en kontrakt,

og medbringer eget top

så der er styr på vores aftale herunder

professionelt lydanlæg.

tidspunkter, sted, betaling m.m.

Juleunderholdning
for hele familien

Jeg er Julemand på Broen Shopping
i Esbjerg alle hverdage fra midt i
november og til juleaften.

Jeg leverer juleunderholdning i børnehøjde
til juletræstænding og julesjov på torvet.
Jeg har nissemig travlt fra sidst i november
og december måned ud - p.g.a. mange
genbestillinger. Det er derfor en god idé at
bestille i god tid, hvis du vil være helt sikker på
at få mig på din ønskede dato.

Juleunderholdning
Julemand

Drillenissen Erik
Drillenissen Erik & Katten Hans leverer fantastisk
juleunderholdning - som begejstrer både børn og voksne med trylleri, bugtaleri, musik og sang.

Se hvad mine kunder siger på:
www.BørneParty.dk/udtalelser

Underholdning
for børn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastelavn
Påskeferie
Vinterferie
Open By Night
Sommerfest
Efterårsferie
Halloween
Jul
Messer
Og meget mere.....

Få succes med dit
BØRNE-EVENT

Jeg har styr på, hvad der giver børn og børnefamilier gode oplevelser
- uanset om det er på scenen, mobilt rundt i gågaden eller i butikscenteret.
Jeg brænder for at lave god underholdning for børn og børnefamilier.

www.BørneParty.dk | Mobil 60 515 515

