LEF Entertainment Soest

Kerst aanbod
Clowns in hoge kerstsferen
De Kinder-Kerstshow (tip)
Een prachtig fonkelende kerstshow, buiten, bij het kampvuur,
omringd door vele kaarslichtjes en fakkels.
Met een dikke jas, warme sjaal en handschoenen genieten de
kinderen (en volwassenen) van deze prachtige ambiance.
Clown Japie schittert in de komische kerstshow om nooit te vergeten,
met als klap op de vuurpijl.....vuurwerk!
Clown Japie komt met een prachtig kerstverhaal, vol komische acts,
ballonnen, kerstballen jongleerkunsten, vuurwerk en veel sfeer.
Duur: 60 minuten

Clowns als echte kerst(b)engel
Onze clowns zijn tijdens de kerstdagen gehuld in een strak wit pak
met prachtige vleugels op de rug. Als echte kerst(b)engelen vliegen
zij over uw winkelgebied met vriendelijke straatacts, uitdeelacties en
kerstballonnen.
Onze kerst(b)engels zijn zeer grappig en mooi om te zien!
Duur: max. 3 uur

Kerstclowns mobiel animerend door het winkelgebied
De kerstclowns zien er fantastisch uit. Zij dragen een mooi
kerst(man)pak en jongleren met alles wat u in de kerstboom heeft
hangen. Heel belangrijk is ook dat zij een prima sfeer neer kunnen
zetten. Onze clowns zien er goed uit en zijn zeer vriendelijk en
vrolijk. Met deze clowns brengt u kersttheater in uw winkelgebied!
Duur: max. 3 uur

Sfeervolle Lampionnenoptocht
Waarschijnlijk een van de mooiste en spannendste optochten tijdens
de kerstdagen: De lampionnenoptocht.
Na het prachtige kerstverhaal krijgen alle kinderen een lampion.
Daarna volgt een schitterende optocht.
Onderweg haalt onze begeleider met de kinderen nog onverwachte
streken uit. Zoals de wave, belletje lellen, verstoppertje etc. Na de
tocht wordt de avond waardig afgesloten.
Duur: max. 2 uur
Extra: lampionnenoptocht i.c.m. de kinder-kerstshow.

Partyverhuur nodig? www.lef-bedrijfsfeesten.nl
Partytenten, heater, verlichting, podia, tafel, stoelen, vloeren, garderobe, etc.
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Verschillende Kerstfiguren
De enige echte Kerstman
Hoog bezoek in uw winkelgebied. De enige echte Kerstman komt
(periodiek) bij u langs. Ho ho ho even tijd voor de Kerstman met zijn
prachtig klinkende bel. U kunt gezellig op de foto, de Kerstman deelt
kerstkransjes uit en hij heeft alle tijd voor de kinderen!
Duur: max. 3 uur.
Extra: Kerstman in een arrenslee (op wielen)

Kerstdames delen uit
Altijd een lust voor het oog. Prachtige kerstdames, gehuld in mooie
kerstkleding.
Zij staan tot uw beschikking voor het uitdelen van kerstsnoep,
kerstkransjes, flyers, promotiemateriaal etc.
Mooi om te zien en commercieel verantwoordt!
Duur: max. 3 uur

Sneeuwpop, levende kerstboom, Kerstman op stelten etc.
Bij LEF entertainment kunt u verschillende kerstfiguren inzetten.
Deze levende kerstattracties zijn prachtig om te zien, knuffelbaar
voor kinderen en handig voor uitdeelacties.
Wilt u sfeer,…….zet dan onze kerstfiguren in!
Duur: max. 3 uur.

Kerstfotograaf
Onze Kerstfotograaf Sjonnie komt op bezoek om alle bezoekers
vrolijk op de foto te zetten.
Daarvoor maakt hij gebruik van een koffer vol kerstrekwisieten, zoals
kerstmutsen, kerstbellen, kerstbrillen en boa’s.
Een geweldig interactieve act, waarbij de bezoekers de foto in uw
winkel kunnen afhalen!
Duur: max. 3 uur.

Kerstinvasie (tip)
Als u uw winkelgebied helemaal wilt omtoveren in de kerstsferen, moet u onze kerst
invasie inzetten.
De kerstinvasie is een enthousiaste groep van 7 kerstfiguren, die door uw
winkelgebied denderen. Met o.a. de Kerstman, sneeuwpop, kerstclown, kerst(b)engel,
Kerstman op stelten, kerstkabouter en de kerstdame.
Duur: max. 4 uur.

Muzikale kerstmuziek
Sfeerverhogende vrolijke kerstmuziek is supergezellig in elk
winkelgebied. Onze muzikanten zijn speciaal als Kerstmannen gekleed
en zullen gaan knallen op hun instrumenten.
U hebt de keuze uit een: Kerst-band, Kerstkoor of de zingende Kerstman
Duur: diverse setjes van 30 minuten
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Winkelcentrum activiteiten
activiteiten rondom Kerst
Kerstkramen glühwein en warme chocolademelk
Tijdens de winterse kerstdagen is het hartverwarmend om in uw
winkelgebied een mooi gedecoreerde kraam te zien, waar glühwein
en warme chocomelk wordt geschonken.
We zetten er wat statafels bij en de bezoekers kunnen lekker even
ontspannen tijdens het winkelen.
E.e.a. begeleid door 2 artiesten/begeleiders.
Duur: max. 3 uur
Inclusief: Onbeperkt glühwein/chocomelk, 2x begeleiding kerstkraam

Kerst knutsel-schmink-terras
Een geweldig leuke activiteit voor de kinderen is toch wel de
combinatie met schminken en knutselen.
Wij zorgen voor een gezellig knutselterras, waar ze allerlei Kerst
dingen kunnen maken.
Tevens worden alle kinderen geschminkt door een professionele
schminkster!
Duur: max. 4 uur
Inclusief: Schminkster, begeleider, gezellig terras, knutselmaterialen

Kerstinpakkramen
Voor veel winkeliers is het altijd een hoop gedoe om alle cadeaus
voor kerst in te pakken.
Geen zorgen, LEF entertainment heeft de oplossing.
Wij verzorgen een mooi gedecoreerde kerstkraam waar alle cadeaus
netjes in kerstsfeer worden ingepakt.
Zo hebt u een mooie attractie en worden de bezoekers op hun
wenken bediend!
Duur: max. 3 uur
Inclusief: Kerstkraam, 2x begeleiding, inpakpapier en accessoires

Kerststal met echte dieren
Wij kunnen u een echte kerststal aanbieden met echte dieren.
Geweldig mooi om te zien, erg interactief en alle kinderen zullen
genieten van deze kerstboerderij.
Als u een ruimte heeft van ca. 80 m2, dan heeft u de unieke kerststal
in huis!
Duur: max. 4 uur

Kerstontbijt met al uw klanten (tip)
Uniek in Nederland!
Wij zorgen dat er in uw winkelgebied ’s ochtends een schitterend
kerstontbijt klaar staat voor alle genodigden.
Een uniek ontbijt voor het hele gezin, wat vaak wordt gekoppeld aan
een kinderactiviteit zoals de kleurwedstrijd.
Lekker smikkelen en smullen van een eitje, kerststol, verse jus etc.
Duur: 1,5 uur
Inclusief: Totale mise en place, decoratie, eten/drinken, begeleiding.
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