
 

 

  

Duo Crossover  
Crossover is een bijzonder professioneel duo. De klanken van hun 
stemmen smelten perfect samen en stelt hun hierdoor in staat de 
meest uiteenlopende nummers te brengen.  
 
Van dansbare nummers uit de Top-40, van swingende Zuid-
Amerikaanse samba`s tot Nederlandstalige krakers en van Country 
tot Rock & Roll. Ook als achtergrondformatie voor diners hebben zij 
zich iedere keer weer opnieuw bewezen. Hun stralende 
enthousiasme en zeer professionele werkwijze zal iedere feest voor 
jong en oud doen slagen. Tevens beschikken ze ook over DJ 
kwaliteiten! 
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur € 1.450,00 excl. 9% BTW 

Jerry Steyger Band 
De Jerry Steyger Band is een 2, 4 of 6- mans-formatie, toegelegd op traditionele jazz.  
Het concept van het orkest bevat een aantal sleutelwoorden zoals toegankelijk, opzwepend, energiek, 
extravert en humoristisch. Dit is niet het zoveelste dixielandorkest dat een bepaalde stijl nastreeft en een 
ander orkest wil kopiëren. 
 
Doelbewust is gekozen om te putten uit het reservoir van andere bekende bands zoals Louis Armstrong All 
Stars, Alex Welsh Band, Chris Barber/Kenny Ball/Acker Bilk bands, Clancey Hayes, Dutch Swing College 
Band, Ted Easton en Louis Prima, maar met dien verstande dat de Jerry Steyger Band hier haar eigen 
“drive” aan geeft, zodat het repertoire publieksvriendelijk is en afgestemd is op zowel een concert- als 
danspubliek. Ook is deze band erin geslaagd het authentieke geluid van een traditionele jazzband neer te 
zetten , en durft zeker een match aan met orkesten van naam, waar ook ter wereld. 
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur vanaf € 650,00 excl. 9% BTW 



  

Accordeoniste Yvonne 
Yvonne treedt regelmatig op voor internationale, nationale en 
typisch Rotterdamse gezelschappen.  
 
Vooral op bedrijfsparty’s op het water, recepties, diverse 
evenementen, jubilarissen, themafeesten en diners zorgt zij voor 
gezellige accordeon-muziek en een bijzondere muzikale sfeer.  
 
Met de nostalgische en vrolijke klanken van de  accordeon zorgt 
deze akoestische muzikale aanvulling, dat er op diverse plaatsen 
altijd een heerlijk en ook heel herkenbaar deuntje te horen is! Met 
haar charmante verschijning en stralende glimlach is Yvonne een 
graag geziene artiest. 
 
Prijsindicatie o.b.v. 1 uur bij ontvangst € 275,00 excl. 9% BTW 

Karikatuurtekenaar 
Uw gasten worden razendsnel op de korrel 

genomen door deze snelheidsmaniak op papier. 

Napret is verzekerd als uw gasten met zo’n 

unieke karikatuurtekening van zichzelf 

thuiskomen na een party.  

Prijsindicatie o.b.v. 4 uur € 475,00 excl. 9% BTW 

Drive In Show 
Een uiterst swingende DJ zal op aller verzoek een grote variatie van 70-er jaren tot top-100 
muziek laten klinken. Of het nu gaat om een groot repertoire uit de rock ’n roll van de jaren 70, 
de dance classics uit de jaren 80, het alom geroemde Motown, dance & house uit de jaren 90 of 
de huidige hits van nationale en internationale sterren, er zit altijd wel muziek in! 
 
Natuurlijk ontbreekt de dansvloer niet op De Majesteit, zodat u met uw gasten er een swingend 
feest van kan maken. De beste plaat voor dat moment, met het optimale volume, gebracht met  
'n flair en een drive, waar uw gasten enthousiast van worden. Dát is het vak van de DJ. 
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur € 995,00 excl. 9% BTW 

 

                                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Karaoke 
Karaoke is helemaal hot en het blijkt dat er nog genoeg onbekend talent is! Ontdek nu ook de 
zangkwaliteiten van uw gasten en laat ze zelf ook een "idol" zijn. Het grote onbekende talent 
staat op.. Of juist niet, één van uw gasten blijkt een ras artiest te zijn. Hilariteit en waardering 
volgen elkaar op tijdens onze Karaoke Party. Voorzien van een uitgebreide collectie titels wordt 
deze avond professioneel gepresenteerd door zangeres Monique die zal zorgen voor een 
gegarandeerde gezellige, interactieve en feestelijke avond! 
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur € 1.150,00 excl. 9% BTW 

Look-a-like 
Dubbelgangers zijn ook te boeken als 
complete live show of als verrassende 
mobiele act. Met een lookalike laat je een 
onvergetelijke indruk achter! Een aantal 
voorbeelden van dubbelgangers: André 
Hazes, Tina Turner, Mr. Bean, Elvis Presley, 
Koningin Maxima of Marilyn Monroe. Het 
is maar net wat jullie graag wensen!  
 
Prijzen op aanvraag 

Pubquiz  
De quizmaster zorgt ervoor dat jouw 
feest soepel verloopt en is geschikt voor 
elke gelegenheid. De quizmaster verzorgt 
voor de vragen, antwoorden en alle 
materiaal. In overleg kan de pubquiz ook 
op maat gemaakt worden met vragen 
vanuit een bedrijf. Zo kun je diverse 
thema’s doorlopen met herkenbare 
vragen en een moeilijkheidsgraad die je 
zelf kunt bepalen!  
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur vanaf € 450,00 
excl. 9% BTW 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Casino blackjack of roulette 
Een casino geeft een originele en (ont)spannende dimensie aan uw feest. Een 
fortuin zullen uw gasten niet verliezen, want men speelt niet voor geld maar voor 
het plezier. Zo is het spelen aan de casino tafel volkomen legaal.  
Al uw gasten krijgen bij binnenkomst eenmalig een biljet die zij bij de croupier aan 
de tafel kunnen inwisselen voor speelfiches. De ervaren croupier begeleidt het spel 
zodat ook onervaren feestgangers zonder problemen kunnen deelnemen.  
 
Het is de bedoeling dat uw gasten zo veel mogelijk winst behalen. De gasten die aan 
het eind van de avond de meeste winst hebben behaald winnen een prijs!  
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur € 650,00 excl. 9% BTW 
 

Nostalgische fotografie 
De fotografie blijft tot de verbeelding spreken.   
Gemaakt van twee of meerdere personen, bij aankomst, nog vol verwachting van wat de 
avond gaat brengen, ontspannen aan tafel of wellicht verrassend op het buitendek?  
 
Het is ook mogelijk te kiezen voor portretfotografie, waarbij uw gasten poseren op een 
vaste plaats aan boord met eventueel een hoed, boa, of een hoofddeksel in uw thema? 
 
Op de avond zelf worden deze foto's ontwikkeld en in een passe-partout uitgedeeld aan de 
gasten als blijvende herinnering aan deze party. Het is mogelijk een tekst op het passe-
partout te vermelden. 
 
Prijzen op aanvraag 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crazy Bingo Show 
Wil je serieus Bingo spelen, dan moet je niet bij de Crazy Bingo 
show zijn. Maar wil je bingo spelen, lekker lachen, dansen, 
zingen en een feessie bouwen, dan zit je met de Crazy Bingo 
show helemaal goed. De knotsgekke gastheer Johnny zingt, 
klets en regelt deze bingoshow aan elkaar op zijn eigen speciale 
wijze. 
 

3 Rondes vol spanning, mooie prijzen, scherpe humor, dansen 
en sensatie zorgen voor een onvergetelijke avond. 
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur € 875,00 excl. 9% BTW 

Yazzmin’s Show & Dance 
Op onnavolgbare wijze zorgen 3 danseressen voor  
spraakmakende en spetterende optredens gedurende de 
avond. Stilzitten is niet meer mogelijk!  
 

Laat u vanavond verrassen door de danseressen van  
Yazzmin’s Show & Dance. 
 

Prijsindicatie o.b.v. 4 uur € 1.100,00 excl. 9% BTW 
Mr. Avesta 
Mr. Avesta is de goochelaar die langs de tafels loopt en uw 
gasten vermaakt met Ámsterdamse Humor. Humor met een 
hoofdletter. Hij mengt zich tussen de gasten en verbaast 
iedereen met zijn interactieve goocheltrucs. Een bijna magische 
beleving en dat direct onder de neus van uw gasten. 
Gegarandeerd grappig en onderhoudend. 
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur € 650,00 excl. 9% BTW 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Gastvrouw & zangeres Zita  
Met haar bijzondere verschijning, haar mooie zangstem en 
onderhoudende praatje is zij oprecht een rasechte 
entertainster!  
 
Van het Rotterdamse havenlied tot een swingend 
repertoire. Zita brengt uw gasten een warm welkom aan 
boord en gedurende de party zal zij 2 blokken van ca. 15-
20 minuten zingen.  
 
Prijsindicatie € 400,00 excl. 9% BTW 

Flageolettes 
De Flageolettes  zijn een multi-instrumentaal muziekduo.  
Femke Flageolet op gitaar en accordeon en Simone Flageolet op 
bas en viool. Soms kazoo, mandoline of scatvocals maar altijd 
zang recht uit het hart! Flexibel, van akoestisch/mobiel tot 
licht/heavy versterkt, alles is mogelijk. De Flageolettes hebben 
een breed repertoire. Ze doen echt alles; van tango tot 
smartlap, disco, country, zigeunermuziek, Arabische klanken en 
jazz. Tevens is het duo ook uit te breiden naar een trio of een 
kwartet!  
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur vanaf € 950,00 excl. 9% BTW 

Small Talk  
Small Talk is een opvallende band tussen alle andere 
popgroepen en eigenlijk is de band niet in een hokje te 
plaatsen. Small Talk heeft dé perfecte formule gevonden 
voor het verzorgen van een feest in de breedste zin van 
het woord. Met z'n unieke aanpak is Small Talk meer dan 
muziek en niet zomaar een duo of trio. Het speciale zit in 
de combinatie van presentatie, repertoirekeus, 
instrumentarium en flexibiliteit. Voor een klein en intiem 
publiek is Small Talk akoestisch heel geschikt. Voor een 
groter gezelschap in een ruimere omgeving, is Small Talk 
versterkt beschikbaar! 
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur € 950,00 excl. 9% BTW 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crazy Piano's concept Piano Jam 
PianoJam is spectaculair. De act baseert zich op het succesvolle 
Amerikaanse concept van Duelling pianos. Pianist Guy achter een 
grote vleugel en drummer Bram Smeele: het duo zorgt voor een 
spetterend feest. De mannen van PianoJam zijn rasmuzikanten. 
Jarenlang deden ze ervaring op in diverse bands en acts over de 
hele planeet. Het duo besteedt veel aandacht aan de variatie van 
het repertoire, de interactie met publiek en het entertainment. 
Verzoekjes zijn uiteraard mogelijk. Een feest van herkenning, en 
optredens zijn altijd op het publiek afgestemd. PianoJam brengt 
een avondvullend programma van 3 sets van 45 minuten. 
Natuurlijk behoren langere of kortere optredens ook tot de 
mogelijkheden. Hun enthousiasme slaat altijd over op uw gasten. 
Een geslaagde avond is het resultaat. 
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur vanaf € 1.450,00 excl. 9% BTW 
 

Sax Up The DJ 
Sax Up The DJ is de naam van het duo DJ Johan en sax Boris. 
Sinds 2013 treden zij steeds vaker op waardoor zij inmiddels erg 
op elkaar zijn ingespeeld. Een optreden van Sax Up The DJ is dan 
ook gegarandeerd een succes. De presentatie & interactie van 
Boris is ongekend. Johan voelt als geen ander aan wat het feest 
of event nodig heeft. Op de achtergrond tijdens een netwerk 
lounge borrel, geen probleem! Spetterend op de voorgrond op 
een huwelijksfeest of bedrijfsfeest is uiteraard leuker. 
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur vanaf € 1.250,00 excl. 9% BTW 
 
Alleen DJ: Prijsindicatie o.b.v. 4 uur vanaf € 750,00 excl. 9% BTW 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imitator Elvis Presley 
Imitator Elvis Presley Kees Versluys: Het mag gezegd worden, 
deze artiest weet als geen ander hoe bijzonder het is om één van 
zijn grote voorbeelden uit het muziekverleden te mogen 
vertolken. Live: Songs met power. Rock & Roll nummers die 
swingen. Ballads vol emotie. Dit alles komt voorbij in een 
energieke Highclass Show, waarbij de originele vertolker in ieders 
gedachten zal zijn. Deze live performance is van een zeer hoog 
niveau. Bijzonder detail: Engineer Mr. Roland Janes van Sam 
Phillips Recording Service (de studio in Memphis waar Elvis 
destijds ontdekt werd) sprak als volgt zijn waardering uit over 
Kees Versluys: "He is really very good. He is a great artist with a 
lot of talent". Repertoire: De bekende nummers zitten natuurlijk 
in de show. Naast een vast repertoire is een andere keuze 
eventueel mogelijk (gaarne vooraf bespreken). 
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur vanaf € 1.650,00 excl. 9% BTW 
 

Accordeonist Paul 
Paul Papillon zit al 25 jaar in het vak en heeft naast een Conservatoriumopleiding ook een 
zangopleiding genoten. Deze artiest is van alle markten thuis en past zich aan, op elk feest 
en aan al uw wensen. Uitbreiding naar een duo is ook mogelijk, naast de accordeon krijgt U 
dan een contrabas en tweestemmig zangwerk. Voor de échte Parijse sfeer, een chanson of 
musette, een mooie tango, of Italiaanse aria.Muziek bij uw romantische diner, of de sfeer 
van een Amsterdamse kroeg met gezellige meezingers. Lekker inhaken op de boot met Ierse 
muziek en zeemans liederen. Muziek voor iedere gelegenheid. 
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur vanaf € 650,00 excl. 9% BTW 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

The Buzz 
Met een zorgvuldig gekozen repertoire, weet Party sensation the Buzz 
ieder optreden weer tot een onvergetelijk feest te maken. De echte 
dance classics zullen zeker niet ontbreken, maar ook Nederpop en 
latin zullen zeker voorbij komen. Met 2 geweldige zangeressen en een 
zeer ervaren 5 mans band, is succes verzekerd. En met onze 
uitgebreide lichtshow is het plaatje natuurlijk helemaal compleet. 
“The Party Sensation” is niet voor niets de subtitel van deze band. 
Deze band is een must voor elk feest waar een hoog dans gehalte 
wordt verwacht. Met een zorgvuldig gekozen repertoire, weet the 
Buzz ieder optreden weer tot een onvergetelijk feest te maken.  
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur vanaf € 2.300,00 excl. 9% BTW 
 

De Talento’s 
De Talento's een mix van humor, zang, 
entertainment met dit duo.  
Een topper op uw evenement met veel 
interactie met uw publiek o.a. door 
gebruik te maken van het meezing 
spektakel waarbij de gasten titels mogen 
kiezen die door de Talento's ten gehore 
worden gebracht. 
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur  
vanaf € 1.350,00 excl. 9% BTW 
 

William Smulders 
Met William Smulders haalt U ervaring, betrouwbaarheid en 
klasse in huis. Zanger/gitarist William Smulders is een 
betrouwbare ervaren artiest en entertainer. Door zijn brede, 
veelzijdige repertoire is hij een verrijking voor elke 
gelegenheid. Zo speelt hij bekende evergreens en herkenbare 
liedjes uit de 50-er tot heden. Maar ook betoverende Spaanse 
instrumentale stukken en toegankelijke lichte jazz. 
Desgewenst werkt zanger gitarist William Smulders met 
speciale verzoekkaarten en bepaal jij wat het volgende 
nummer word. Zijn chique stijlvolle voorkomen maakt het 
geheel helemaal af. Boek hem voor zijn Elvis show, of voor een 
allround muzikale avond!   
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur solo € 800,00 excl. 9% BTW 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur duo € 1.000,00 excl. 9% BTW 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur trio € 1.350,00 excl. 9% BTW 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur kwartet € 1.750,00 excl. 9% BTW 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Around the Jukebox  
U Roept, William Smulders speelt! Kies uit 135 verschillende 
Top Hits! Around the Jukebox is een semi akoestische 
act dat gebruik maakt van een mooie jukebox waar een deel 
van de instrumenten op aangesloten is. Daardoor is deze act 
mobiel inzetbaar maar toch een beetje uitversterkt zodat de 
muziek in alle omstandigheden hoorbaar blijft. Het gaat om de 
sfeer en de gezelligheid. 
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur € 800,00 excl. 9% BTW 
 

High5Coverband 
Op zoek naar een talentvolle coverband met een geweldige zangeres voor een feest 
dat jullie nooit meer gaan vergeten? Dit enthousiaste gezelschap staat voor 
kwaliteit, dansbaarheid en topmuzikanten. Standaard met indrukwekkend 
uitgebreide licht en geluid set maken zij elk feest overweldigend! High-5 is de band 
die jullie feestervaring voorop stelt. Daarom steken zij altijd veel tijd in het 
voortraject. Meedenkend, makkelijk in de communicatie en natuurlijk bereid om 
jullie favoriete nummers in te studeren. Kleine kans dat deze nog niet standaard in 
hun uitgebreide en up-to-date repertoire zit opgenomen, overigens. Zo is het 
speelplan voor de feestavond altijd afgesteld op jullie wensen. 
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur € 3.100,00 excl. 9% BTW 
 



 

 

The New Party 
The New Party is de nieuwe TOP feestband van Nederland. Drie ijzersterke zangers, 
drie dansende blazers en een vier man sterke ritmesectie, dat is wat The New Party 
u biedt. Naast veel energie en spontaniteit brengt The New Party enorm goede 
muziek; van de “oh ja, die hoor je bijna nooit, wat een te gek liedje” tot de oude 
vertrouwde dance classics en de hits van nu. Naast goede muziek ziet iedereen er 
super verzorgd uit; dress to impress is het motto van The New Party. Alle 
muzikanten hebben hun sporen ruimschoots verdiend in de muziekbranche. Ze 
hebben met zijn allen The New Party gevormd omdat ze een coverband op hoog 
niveau wilden vormen. Een band waar iedereen het de week na het feest nog over 
heeft. Tussen de sets door zal er de DJ in combinatie met spectaculaire licht en 
adembenemend geluid een spektakel show neerzetten. 
 
Prijsindicatie o.b.v. 4 uur € 4.600,00 excl. 9% BTW 
 


