SOFIE ZORGT VOOR DE BESTE VOORPRET
Sinterklaas heeft Tommie de beste vriend van
Sofie een speciale opdracht gegeven. Tommie
moest de voorbereidingen voor het feest doen.
Wanneer blijkt dat hij dit niet heeft gedaan, zullen
de kinderen dit samen met Sofie moeten
oplossen. Anders zal het hele feest niet door
kunnen gaan.
Wat is er nodig voor een groot feest? Kan Sofie
dit samen met de kinderen nog snel organiseren
voor Sinterklaas komt? Met toveren, dansen en
versieren staat al gauw de tent op zijn kop! Nu
maar hopen dat de Sint gauw komt?!...
In de 45 minuten durende voorstelling zingt Sofie
haar eigen liedjes "Mijn dag", "Feest" en
"Sinterklaas". De kinderen ontdekken dat zij
toverkracht bezitten en dat wanneer je samen
werk, alles goed komt. Een voorstelling vol
interactie waarbij stilzitten niet mogelijk is!
WIE IS SOFIE?
Sofie is een vrolijke jeugdheldin die gespeeld wordt door acteur Marieke van den Have. Zij
heeft jarenlange ervaring in het spelen van jeugdvoorstellingen en ander entertainment. Als
goede vriendin van Sinterklaas bevelen wij haar van harte aan. Een show die op elk
Sinterklaasfeest niet zal misstaan!
GEGEVENS VAN DE SHOW
Duur: 1 x 30 of 45 minuten
(Dit is aan te passen aan uw Sinterklaasprogramma)
Gage : €575,- ex 9% btw.
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 Apeldoorn

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
bezetting
techniek
duur show

Sinterklaasbezoek met Sint en 2 pieten incl. Meet & Greet
3 personen
inclusief kleine geluidsbox tot 100 personen
circa 60 minuten

