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SCHOOLFEESTEN



Checklist! Overal aan gedacht? 
Voor een geslaagde avond houden 
wij rekening met deze punten. 

Scherp tarief
Wij organiseren al jaren schoolfeesten voor 
meerdere scholen. We onderhouden dus goed 
contact met bijvoorbeeld drukkerijen, zodat we 
voor een scherp tarief posters kunnen leveren. 
Datzelfde geldt voor gediplomeerd beveiligings-
personeel en aansprekende artiesten.

Eén contactpersoon
Wij denken altijd met u mee en komen graag 
eens langs om bijvoorbeeld een vrijblijvende 
offerte op te stellen. Bij ons heeft u één con-
tactpersoon waar u altijd op kunt rekenen.

Bel gerust 0481 - 425 240 of mail
info@magic-events.nl 

Er is nagedacht over een thema en de 
aankleding daarvan. 
Het schoolfeest is op tijd aangekondigd 
op posters en het roosterbord. 
Leerlingen kunnen ruim op tijd kaartjes 
kopen of betalen aan de deur.
Gediplomeerde beveiliging laat alleen 
genodigden binnen en houdt toezicht.
Leerlingen kunnen hun jas gerust achter-
laten in een garderobe.
Tijdens het feest is er voldoende toezicht 
in de zaal en gangen.
Er staat een DJ of act die aanvoelt welke 
muziek gespeeld moet worden.
Na afloop wordt alles opgeruimd zodat er 
weer gewerkt of geluncht kan worden.
Magic Events zorgt dat deze en andere 
belangrijke zaken in orde zijn.

VAN DJ TOT COMPLETE
ORGANISATIE
ZORGELOOS EEN UNIEK SCHOOLFEEST

Waarschijnlijk heeft u meer aan uw hoofd dan het organiseren van een 
schoolfeest. Leerlingen willen graag een onvergetelijk feest en u verwacht 
een veilige avond met een goede sfeer. Dat begrijpen we. Het is dus niet 
zo gek dat scholen al jaren op ons vertrouwen.

Complete organisatie
Op vrijwel elke school worden schoolfeesten 
georganiseerd. Het valt ons op dat het vaak 
moeilijk is om een feestcommissie samen te 
stellen. Daarom nemen wij, indien gewenst, de 
complete organisatie voor u uit handen. Van 
het idee tot het opruimen achteraf. En van de 
kaartverkoop tot de beveiliging.

Indrukwekkende shows
Voor elke school maken we een show op maat, 
afhankelijk van het aantal leerlingen dat u ver-
wacht. Met onze geluidssystemen kunnen we 
tussen de 75 en 2.000 leerlingen bedienen. In 
combinatie met onze spectaculaire laser-, licht- 
of videoshows zorgen we voor een onvergete-
lijke avond.

Entertainment
Natuurlijk hoeft u niet de complete organisa-
tie uit handen te geven. Wij beschikken over 
een groot contactenbestand met verschillende 
DJ’s, bands en andere acts. Bovendien kunnen 
we de juiste apparatuur leveren voor de jonge 
artiesten die bij u op school zitten.

Aankleding
Bij ons is elk schoolfeest uniek. Met de juiste 
aankleding zetten we een griezelig Halloween-
feest of zomerse beach-party neer. En tijdens 
een gala maken uw leerlingen natuurlijk graag 
hun entree over een rode loper. We beschikken 
over veel verschillende soorten aankleding: 
van loungebanken tot theaterdoeken.


