LEF Entertainment Soest

Pasen aanbod
De Kinder-Paasshow (tip)
Een prachtig vrolijke Paasshow, met interactieve showelementen
Clown Japie schittert in deze Paasshow om nooit te vergeten,
met als klap op de vuurpijl.....vuurwerk!
Clown Japie komt met een prachtig Paasverhaal, vol komische acts,
ballonnen, Paaseitjes jongleerkunsten, vuurwerk en veel sfeer.
Duur: 60 minuten

Paas entertainmentclowns
Bij LEF entertainment kunt u verschillende entertainment clowns
inzetten. Deze professionele artiesten zijn prachtig om te zien, en stelen
de show met jongleeracts, ballonnen en goocheltrucs!
Wilt u sfeer en hoogstaand straattheater,…….
zet dan onze entertainmentclowns in!
Duur: max. 3 uur.

De enige echte Paashaas
Hoog bezoek in uw winkelgebied. De enige echte Paashaas komt bij u
langs. Even tijd voor de Paashaas met zijn heerlijke paaseitjes.
U kunt gezellig op de foto met de Paashaas en hij heeft alle tijd voor de
kinderen!
De foto’s worden digitaal aangeleverd.
Duur: max. 3 uur.
Inclusief: Begeleiding van de Paashaas + fotograaf

Paasclowns delen uit
Altijd een lust voor het oog. Prachtige clowns, gehuld in grappige
Paaspakken.
Zij staan tot uw beschikking voor het uitdelen van paaseitjes, eisurpises, flyers, promotiemateriaal etc.
Geweldig voor de kinderen en een mooi aanzicht in uw winkelgebied!
Duur: max. 3 uur

Paasfotograaf
Onze Paasfotograaf Sjonnie komt op bezoek om alle bezoekers vrolijk op
de foto te zetten.
Daarvoor maakt hij gebruik van een koffer vol Paasrekwisieten, zoals
grote oren, eierhoeden, brillen, petjes en boa’s.
Een geweldig interactieve act, waarbij de bezoekers de foto in uw winkel
kunnen afhalen!
Duur: max. 3 uur.
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Paasinvasie (tip)
Als u uw winkelgebied helemaal wilt omtoveren in de Paassferen,
moet u onze Paas invasie inzetten.
De Paasinvasie is een enthousiaste groep van 7 Paashazen, die door uw winkelgebied
denderen. Met o.a. de echte paashaas, uitdeelpaashazen, paasclowns en paas
entertainmentclowns.
Duur: max. 3 uur.

Muzikale Paasmuziek
Sfeerverhogende vrolijke Hollandse muziek is supergezellig in elk
winkelgebied. Onze muzikanten zijn speciaal als Paashazen gekleed en
zullen gaan knallen op hun instrumenten.
U heeft de keuze uit een: Paas-band, Paaskoor of de zingende Paashaas
Duur: diverse setjes van 30 minuten
Pasen 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 Pasen
creaties kunnen maken.
Tevens worden alle kinderen geschminkt door een professionele
schminkster!
Duur: max. 4 uur
Inclusief: Schminkster, begeleider, gezellig terras, knutselmaterialen

Paseninpakkramen
Voor veel winkeliers is het altijd een hoop gedoe om alle cadeaus voor
Pasen in te pakken.
Geen zorgen, LEF entertainment heeft de oplossing.
Wij verzorgen een mooi gedecoreerde Paaskraam waar alle cadeaus
netjes in Paaskleuren worden ingepakt.
Zo heeft u een mooie attractie en worden de bezoekers op hun wenken
bediend!
Duur: max. 4 uur
Inclusief: Paaskraam, 2x begeleiding, inpakpapier en accessoires

Paasontbijt met al uw klanten
Uniek in Nederland!
Wij zorgen dat er in uw winkelgebied ’s ochtends een schitterend
Paasontbijt 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 smulllen van een eitje, paasstol, verse jus etc.
Duur: 1,5 uur
Inclusief: totale mise en place, decoratie, eten/drinken, begeleiding,
muziek, organisatie
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De paashaasjacht is geopend!
De paashaasjacht is een variant op de bekende "vossenjacht". In een afgebakend
gebied zijn een aantal 'hazen' verstopt, die de kinderen moeten vinden. Als zij er
eentje tegenkomen, wordt dat afgevinkt op hun deelnemerskaart. Elke haas heeft
echter een doe-opdracht, die eerst uitgevoerd dient te worden. Hebben ze
de echte paashaas gevonden, krijgen ze eitjes en bonuspunten! Welke groep
heeft de 'hazen' het snelst gevonden?
Duur: 1 - 5 uur
Inclusief: organisatie, aankleding, Paaskraam, muziek en overige benodigdheden.

Haas(t) je...anders ben je het haasje (tip)
In haas(t) je strijden steeds 2 kinderen om 1 prijs. de spelonderdelen zijn
komisch, spannend, creatief of sportief en trekt veel publiek. De enige
toelatingseis om mee te mogen doen is dat de deelnemers in een paashaaspak
het parcours moeten afleggen.
Haas(t) je wordt gepresenteerd door Clown Japie, die met veel verbale kwaliteiten
zorgt voor een hilarisch spel!
Duur: 4x30 minuten
Extra: Spelonderdelen in overleg.
Natuurlijk kunnen alle activiteiten en optredens op maat voor u worden samengesteld.

Meer informatie: www.lef-entertainment.nl
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