PIETJE PRECIES EN PIETJE
PLEZIER SWINGEN DE PAN UIT!
Wil je een knallend, swingend en
grappig voorprogramma. Een act die
iedereen van zijn stoel krijgt?! Dan
ben je bij Pietje Precies en Pietje
Plezier aan het juiste adres.
Een show vol grapjes, liedjes en
steeds een leuk verhaal waarin de
kinderen natuurlijk de hoofdrol
spelen. Pietje Precies en Pietje
Plezier lossen alle problemen op en
vullen elke zaal met de beste
muziek!
Dus wilt u juist een interactieve show, waarbij iedereen het naar zijn zin heeft. Boek dan
deze super artiesten en laat u verrassen!
WIE ZIJN PIETJE PRECIES EN PIETJE PLEZIER?
Pietje Precies en Pietje Plezier zijn het duo Anne en Erik Timmermans. Ze hebben
jarenlange ervaring in de theaterwereld en kunnen alle soorten groepen vermaken groot of
klein. Anne heeft een passie voor toneel en verhalen vertellen en Erik is juist heel muzikaal.
Samen zijn zij de perfecte combinatie voor een dravend succes!
Sinterklaas is dit sfeer verhogende duo op een van zijn vele feesten tegengekomen en
beveelt hen van harte aan!
GEGEVENS VAN DE SHOW
Duur: 1 x 45 minuten
Geluid: tot 100 personen
(daarboven: extra geluid in te huren)
Speelvlak: 3m x 2m. Podium wenselijk. Publiek op stoelen of bankjes.
Reiskosten: 100 km inclusief, daarbuiten €0,35 per km uit De Meern.

BIJ TE BOEKEN: SUPER SINT BEZOEK.
• Interactieve Sinterklaasshow van 30 minuten
• 30 minuten ‘Meet en Greet’ met ‘Sint en Piet’
• Professionele Sint en Pieten van TV-kwaliteit
Ons Sintbezoek bestaat uit een leuk halfuur centraal plezier met het
publiek, met daarin humor, interactie en een liedje en dans. De Sint
en Pieten proberen iedereen te betrekken want Sinterklaas is een
familiefeest. Daarna kan het bezoekje overgaan in het uitdelen van
de cadeaus en een ‘Meet en Greet’ met Sint en Piet.
SPECIFICATIES
omschrijving show
incl. Meet & Greet
bezetting
techniek
personen
duur show

Sinterklaasbezoek met Sint en 2 pieten
3 personen
inclusief kleine geluidsbox tot 100
circa 60 minuten

