Tijdens de Sinterklaasperiode
hebben Sint op zijn Best en
zangeres Rosanne een geweldig
concept voor de jonge gasten
ontwikkeld die zeker een succes
zal zijn op uw Sinterklaasfeest.
Rosanne als Discopiet
Een super muzikaal en actief voorprogramma voor
de kinderen om de spannende tijd te overbruggen
voor de komst van de Sint. Bij aankomst zingt
Rosanne diverse Sinterklaas liedjes en verwelkomt
zo de kinderen met hun ouders. Daarna hoeven de
kleine gasten zéker niet stil te zitten. Iedereen kan
lekker meebewegen en de zenuwen voor de komst
van Sinterklaas wegzingen en dansen. Rosanne
heeft als ervaren zangeres een goed gevoel voor
interactie en het enthousiasmeren van de zaal. Zo
wordt het een echte pietendisco voor de kleine en
de grote gast! Dit alles heeft nog een groot
voordeel: Sinterklaas zal de discogeluiden vast
horen en zo makkelijker op het feest afkomen!
Rosanne zingt en danst op de vrolijke populaire
sinterklaas en kinderliedjes op uw Sinterklaasfeest.
Daarnaast kan Discopiet ook de Sint verwelkomen met een Live gezongen
‘Sinterklaasje kom maar binnen’ en kan ze de Sint en Pieten verwelkomen en
ondervragen over hun reis. Er kan afgesloten worden met een dansje voor de
Sint en zijn Pieten en aansluiten kan Sint het overnemen.
Discopiet is samen met de Super Sint Show van Sint op zijn Best ook te boeken
als Het Swingspektakel van Sinterklaas!

De prachtige Sint en Pieten van Sint op zijn Best én
Zangeres Rosanne kunnen dan een programma aanbieden dat er ongeveer
zo uitziet:
30 min. Inloopmuziek in ruimte (techniek)
30 min. Show door Discopiet, aansluitend ‘Welkom
Sinterklaas’.
30 min. Super Sint Show met Sint en Pieten
25 min. Cadeaus en Meet en Greet met Sint en Piet.
5min. Live zingen 'Dag Sinterklaasje' en Sint uitzwaaien. Einde
feest.
Het team van Sint op zijn Best kan uw specifieke wensen
integreren in het programma. U hoeft zich in ieder geval geen
zorgen te maken: het programma zal spetteren en u ziet een Sint en Pieten die
zeer verzorgd zijn en de zaal professioneel onderhouden.

www.sintopzijnbest.nl

