11 tips voor een
Super Sinterklaasfeest!
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Sint op zijn Best wil je graag helpen het Sinterklaasfeest tot een groot succes te
maken. Met deze tips proberen we je op weg te helpen. De tips zijn gebaseerd
op onze ervaring met entertainment op veel verschillende gelegenheden.
Wanneer je deze lijst als startpunt gebruikt, weten we zeker dat je de basis
voor succes legt. We wensen je veel plezier met de organisatie en
Sint op zijn Best staat natuurlijk altijd voor je klaar!

TIP 1

Op tijd boeken voor 1 Maart. Je zorgt dan voor de beste
artiesten en je hebt genoeg keuze. De mooiste Sinten en
leukste voorprogramma’s worden al vroeg in het jaar
geboekt. Als je er op tijd bij bent heb je keuze, ook voor een gewenst
tijdstip. Bovendien heb je dan direct je eigen voorbereiding gestart
en bij je werkgever je budget veiliggesteld. Maak een keuze voor
wat je zoekt: een kinderworkshop, een leuke voorstelling of show of
een volledig discofeest? Let daarbij goed op wat bij de locatie en de
mogelijkheden past.

TIP 3

Doe het niet alleen. Een feest bouwen met een team
is veel leuker en zorgt ervoor dat anderen vanaf het
begin betrokken zijn. Doe je alles zelf? Dan sta je op het
laatst slechts te delegeren en werk je jezelf en daarmee
iedereen in de stress. Doe het samen en geef iedereen eigen
verantwoordelijkheid. Samen brainstormen levert bovendien vaak
leuke ideetjes op. Val je zelf onverhoopt uit? Dan is er in ieder geval
iemand anders goed op de hoogte. Maak voor je Sinterklaasfeest
vooral ook leuke reclame binnen je bedrijf. Samen gaat dat ook
sneller. Het is belangrijk dat iedereen weet van het feest en wordt
geprikkeld om te komen. Vertel wat er gaat komen met een mooie
poster, nieuwsbrief of een ludieke actie. Vraag de artiesten naar
promotiemateriaal dat je kunt gebruiken.

TIP 5

Vraag om een Rider van de artiesten. In de rider staat
wat de artiest bij zich heeft en wat u als opdrachtgever
moet voorbereiden. De artiest geeft hierin vaak aan wat
hij nodig heeft om het optreden vlekkeloos te laten verlopen. Is de
kleedkamer niet geregeld? Dan kost dat tijd en dat kan ten koste gaan
van de voorstelling. Vaak staat er ook iets in over een stroompunt en
niet onbelangrijk: de indeling van het publiek. De artiest is afhankelijk
van een goede werkomgeving. Is er geen parkeerplaats geregeld? Dat
staat niet erg gastvrij en bovendien ontstaat er kans op vertraging.
Hoe moet de artiest immers uitladen? Sinterklaasdagen zijn drukke
dagen en vaak heeft de artiest meerdere optredens per dag. Regel voor
de ontvangst voor de artiesten een contactpersoon zodat eventuele
problemen of vragen snel opgelost kunnen worden. Voorkom dat u
zoveel moet doen dat u geen tijd heeft voor de artiest.

TIP 2

Voorkom beunsinten. Goedkoop of op vrijwillige
basis leidt vaak tot een teleurstelling. Boek je de
Sint via een evenementenbureau? Vraag een foto
van de Sint en Pieten. Je weet dan precies wat er
komt en voor een mooie Sint is de navraag geen
probleem: hij is namelijk trots op zijn kostuum en
haarwerk en zal je met plezier een foto sturen.
Bovendien hoeft een goede Sint niet per se een
oude man van boven de 60 jaar te zijn! Het gaat
om een goede spreker en enthousiaste speler.
Mooi haarwerk en een fantastisch kostuum
maken de Sint compleet. Het verschil in
investering is hier enorm en de uitvoering dus ook!

TIP 4

Maak een duidelijk draaiboek. Niet te onderschatten
deze tip! Een helder draaiboek voorkomt misverstanden
voor artiesten en voor mensen die je helpen in je eigen
team. Zet alles er in: deadlines, telefoonnummers, takenlijsten en
checklists. Maak aantekeningen van de deadlines voor het kopen
van versiering en cadeautjes en zet in je agenda wanneer je de
promotie start. Noteer voor de dag zelf wie er wanneer moet
zijn, hoe laat de catering er is en hoe laat de artiesten ontvangen
moeten. Vergeet vooral niet wie er helpt opruimen! Alles wat
overzichtelijk op papier staat hoef je niet langer te onthouden,
dat brengt rust in je hoofd.

TIP 6

Overleg welke informatie de Sint wenst voor het
Grote Boek. Vaak is het leuk wat info over het bedrijf
te verzamelen en een paar leuke voorvallen te noemen
waar Sint iets over zegt voor de ouderen. Hoe weet Sint nou van
die kapotte koffiemachine? Of die botsing op het parkeerterrein
van de directeur? Wat de kinderen betreft: bepaal zelf wie dit
jaar naar voren mag, of maak gebruik van loting. Je hoeft dan
alleen over die kinderen info te verzamelen bij de ouders en aan
te leveren bij de Sint. U kunt beter van 10 kinderen uitgebreide
en leuke info verzamelen, dan 1 regel over 40 kinderen, daar kan
Sint toch niets mee. Sint kan beter iets doen wat centraal is en
iedereen aanspreekt. Houd bij wie er in welk jaar naar voren
komt, zodat het steeds andere kinderen zijn.
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TIP 7

Besteed veel aandacht aan de indeling van de ruimte,
zodat iedereen goede zichtlijnen heeft, net als een
zitplek! Het verdient vaak voorkeur om ook de ouders
erbij te betrekken. Zorg dat ook zij een zitplek hebben bij een
show en dat ze eventueel naast hun kinderen zitten. Op die
manier voelen de kinderen zich het prettigst en gaan ze niet op
zoek naar pa of ma als ze iets niet snappen. Dit voorkomt ook een
staande receptie op de achtergrond waarbij de ouders het jaar
vast doornemen met een borrel. Sinterklaas is een familiefeest.
Betrokkenheid van de ouders maakt het voor iedereen leuker:
haal het kind in hun naar boven. Zorg dat alle kinderen op een
stoel of bankje zitten en de Sint of artiest goed kunnen zien. Dat
de show op tijd kan beginnen betekent ook dat
u iedereen op tijd uitnodigt om plaats te nemen!

TIP 8

Versier en maak sfeer! Sint kan zitten op een mooie troon,
maar is ook blij met een gewone stoel. Een beetje kleur in
de ruimte kan geen kwaad. Versier de ruimte met vlaggen,
maar zorg wel dat Sint er gemakkelijk kan lopen. Trossen met
helium ballonnen doen het vaak heel leuk in de ruimte, net als
vrolijke stroken inpakpapier en leuke kleedjes op de tafels. Draai
vooraf vrolijke muziek voor de juiste sfeer en maak leuke hoedjes
voor de kinderen. Zorg bovendien dat er voor ieder kind een grote
sticker met een naam erop komt of plak een sticker met leesbare
naam op de kleding van de kinderen.Daar zal Sint ook heel
blij mee zijn!

TIP 10

TIP 9

Zet een Toolbox paraat! Maak een box met allerhande
dingen die je snel voor het grijpen wilt hebben op zo’n
dag. Denk hierbij aan een schaar, touw, plakband, vilstift,
papier en een reserve draaiboek. Vergeet je niet de pleisters,
telefoonopladers, speentjes, extra luiers en kinderonderbroeken,
koelcompressoren en een walkie-talkie?

TIP 11

Deel geen eten of drinken uit tijdens het optreden.
Meeklappen, dansen of zingen gaat niet met een kroket
of ranja in de hand. Het is jammer als de door jou ingehuurde show
op deze wijze wordt verstoord. Eten of drinken uitdelen tijdens de
voorstelling is daarom ook geen aanrader.
Sint heeft het allemaal meegemaakt: Staan
de Pieten net lekker te zingen, worden
opeens de bladen met frikandellen en patat
aangerukt. Het doet afbreuk aan de show die
je voor veel geld hebt ingehuurd en je hebt
kans dat de artiest de voorstelling stopzet

Het geheim van cadeaus uitdelen. Voorkom dat de door jou duur ingehuurde Sint een half uur pakjes uitdeelt: dat is saai en het
duurt voor groot en klein bovendien veel te lang. Laat de Sint en Pieten een half uur lang een leuke show maken en plan op
het einde het uitdelen in. Zorg ervoor dat een paar medewerkers daarbij helpen: zij kennen de
kinderen goed. Een Meet en Greet met Sint en met zijn allen op de foto is een leuke afsluiting.
Maak een goed plan voor het uitdelen van de cadeaus. Bij een klein groepje kunnen Sint en
Pieten het zelf. Zorg wel altijd voor stickers met grote getypte namen en de leeftijden. Hou de
babycadeautjes apart: zij reageren immers niet op hun naam en komen niet naar voren. Is het
aantal kinderen groter dan 30, denk er dan eens aan om de cadeaus in 4 kleuren op 4 tafels te
verdelen en koppel de namen aan een kleur.
Dat gaat lekker snel. Zorg je binnen het bedrijf zelf voor de cadeaus of laat je ouders cadeaus
meebrengen? Begeleid dit goed! Het is Sint wel eens overkomen dat hij tussen alle leuke
cadeaus aan een paar kinderen een waardebon moest uitdelen, omdat ouders geen tijd hadden
een cadeau te halen. Daar kan Sint geen chocola van maken. Dit leidt tot heel beteuterde
gezichtjes. Zo is het ook verstandig om enkele reserve cadeautjes te hebben. Sint heeft ook
wel eens een kindje moeten troosten, waarvan het pakje er niet was. Een reservepakje had
hier dag en nacht verschil gemaakt. Gouden Tip; zorg dat je altijd enkele extra jongens- en
meisjescadeautjes paraat hebt, mocht er onverwacht iets weg zijn of misgaan.
Wat ook kan: Neem eerst afscheid van de Sint en deel daarna de cadeaus uit. Zorg dat deze
bedekt of ergens anders zijn tot de Sint en Pieten ze onthullen, vinden of ophalen. Zodra
kinderen hun cadeau hebben is de aandacht direct weg. Geef de info goed door aan Sint en Pieten
en sta zelf stand-by.
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Wij zijn lid van de Stichting Vrienden van Sinterklaas en bezitten het Sinterklaaskeurmerk.
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