Sinterklaasoverzicht 2016
Inleiding
DreamTeam-Animaties staat al jaren gekend als de sinterklaasspecialist. Wij
verzorgden dan ook al menig sinterklaasshow, intredes van de Sint, deelden
cadeautjes uit, verzorgden animaties op de Meir en in verscheidene
shoppingcentra en veroorzaakten zo al een lach op tientallen
kindergezichtjes. Zo’n reputatie uitwerken kan natuurlijk alleen door goede
duidelijke pakketten en top-of-the-bill animatie aan te bieden.
Met deze bundel maken wij u graag wegwijs in onze Sinterklaaspakketten.
Belangrijke opmerking: al onze prijzen zijn steeds exclusief vervoer!
Wat
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Animaties
Van simpel cadeautjes uitdelen tot grootse shows en intredes in steden en
gemeenten, niets is ons te gek. U kan kiezen uit een van onze kant- en-klare
pakketten, of u kan uw eigen Sinterklaasfeest volledig op maat laten
uitwerken. Voor het feest op maat verwijzen we u graag door naar p 5.
‘Sintspecteurs!’
De show ‘Sintspecteurs’ is geschreven door ons team en uitgetest voor
verscheidene soorten publiek. Het is een show die gespeeld wordt door 1
coördinator en 1 animator.
Korte inhoud: De Sintspecteurs zijn op pad! Ze controleren elke feestzaal en
alle kinderen, om te kijken of ze wel klaar zijn voor de komst van de Sint!
Zoals al onze shows is ook ‘Sintspecteurs!’ grappig, geschikt voor alle
kinderen van 3 tot 10 en bijzonder interactief. Licht en geluid inbegrepen
‘Interactieve digitale Sint Show’
Dit jaar kunnen wij u twee shows voorstellen die reeds enkele jaren een lach
op de kinderen hun gezicht tovert:
- De sint/pakjes zijn vermist: een interactieve show waarbij de kinderen
samen met de monitoren op zoek zijn naar de Sint die door twee boeven
ontvoerd is. Samen moeten ze opdrachten uitvoeren om ervoor te zorgen dat
het feest niet in het water valt. In een alternatief scenario moeten de
kinderen ervoor zorgen dat de boeven de pakjes weer terug geven.
- Pietenacademie: 1 van onze animatoren wil graag Zwarte Piet worden en
probeert zich voor te bereiden voor de toelatingsproeven van de
pietenacademie. De kids en de overige animator helpen hem hierbij.
Ook deze shows zijn bijzonder interactief en een plezier voor groot en klein.
Licht, geluid en video is reeds inbegrepen.
De Sintdiscoshow
De Sintdiscoshow is een echt feestje. De dansinstructrice(s) en PietenDJ
zingen, dansen en spelen spelletjes met het publiek. Prijzen worden
uitgedeeld, ambiance verzekerd!
Steeds inclusief professioneel licht en geluid!
Exclusief: btw, vervoerskosten
Inclusief: animators, animatiemateriaal, geluid-licht, opbouw en afbraak
!!! Voor tweetalige groepen raden we de Sintdiscoshow aan boven onze
unieke Sintshow !!!

Kant en klare pakketten
Privé, kleine bedrijven en verenigingen, max 50 kinderen
Pakket
1

Sintshow: ‘Sintspecteurs!’
à interactieve sintshow 2 x 30 minuten (basic geluid-licht)
à 1 coördinator, 1 animator
Prijs = 485 euro, excl. btw (animatie = 2 x 30 minuten)

Pakket
2

Sintdiscoshow Medium
à Sintdiscoshow 2 x 30 minuten (basic geluid-licht)
à 1 discopiet/coördinator, 1 animator
Prijs = 485 euro, excl. btw (animatie/kinderdisco = 2 x 30
minuten)

Middelgrote bedrijven en verenigingen tot 200 kinderen
Pakket
3

Sintshow: ‘Sintspecteurs!
à interactieve sintshow 2 x 45 minuten (basic geluid-licht)
à 1 coördinator, 1 animator
Prijs = 785 euro, excl. btw (animatie = 2 x 45 minuten)

Pakket
4

Sintdiscoshow Large
à Sintdiscoshow 2 x 45 minuten (geluid en lichtset)
à 1 discopiet/coördinator, 2 animators
Prijs = 785 euro, excl. btw (animatie/kinderdisco = 2 x 45
minuten)

Pakket
5

Sintshow + videoboodschappen
à unieke Sintshow (geluid en lichtset, videoboodschappen)
à 1 coördinator/presentator, 2 animators
Prijs = 985 euro, excl. btw (animatie = 2 x 30 minuten)
Prijs = 1175 euro, excl. btw (animatie = 2 x 45 minuten)

Grote bedrijven en sintfeesten met een plus
Pakket
6

Max 400 kinderen:
Sintshow + videoboodschappen + grime
à unieke Sintshow (geluid en lichtset, videoboodschappen)
à grime: 2 uur (start 30 minuten voor show, einde 30 min na
show)
à 1 coördinator/presentator, 2 animators, 1 à 2 instructeurs
grime
Prijs = 1250 euro, excl. btw (show + 1 grime)
Prijs = 1450 euro, excl. btw (show + 2 grime)

Pakket
7

Max 400 kinderen: Sintshow + videoboodschappen + grime +
ballon
à unieke Sintshow (geluid en lichtset, videoboodschappen)
à grime + ballonnenclown: 1 uur (voor show, bij binnenkomen
mensen)
à 1 coördinator/presentator, 2 animators, 1 à 2 ins. grime, 1
ballonnenclown
Prijs = 1350 euro, excl. btw (show + 1 grime + 1 clown)
Prijs = 1450 euro, excl. btw (show + 2 grime + 1 clown)

Pakket
8

Max 600 kinderen: Sintshow + videoboodschappen + grime +
ballon
à unieke Sintshow (geluid en lichtset, videoboodschappen)
à grime + ballonnenclown: 1 uur (voor show, bij binnenkomen
mensen)
à 1 coördinator/presentator, 2 animators, 1 à 4 ins. grime, 1
ballonnenclown, 1 technieker
Startprijs = 1850 euro, excl. btw (show + 1 grime + 1 clown + 1
technieker)
à Per extra grime: + 150 euro, excl btw

Pakket
9

Max 600 kinderen: Sintshow + videoboodschappen + grime +
ballon
à unieke Sintshow (geluid en lichtset, videoboodschappen)
à magische illusieshow in thema in de normale sintshow van +/20 minuten

à grime + ballonnenclown: 1 uur (voor show, bij binnenkomen
mensen)
à 1 coördinator/presentator, 2 animators, 1 à 4 ins grime, 1
ballonnenclown, 1 technieker, illusieteam
Startprijs = 2785 euro, excl. btw (show+illusieteam+technieker+ 1
grime + 1 clown) à Per extra grime: + 150 euro, excl btw

Sinterklaaspakketten op maat
Bent u op zoek naar een origineel Sinterklaasfeest? In een thema, speciaal
voor uw bedrijf of voor een klant die net dat ietsje meer wilt? Wilt u een
heuse intrede? Of een mega-feest? Geen probleem. We bedenken samen met
u een project op maat. Voor meer info: mail naar
frederic@animatiespecialist.be.
Wij deden dit al onder andere voor:

Wat kunnen we voorzien?
- knutselpakketten in thema
- placemats (met branding), buttons, macramé (onze basis)
- thema Sint (mijters, staf, speciale tekeningen …)
- DIY, modern, hip en trendy
- kinderlounge (ook aanrader voor Franse groepen)
- speelgoed, strips…
- springkasteel/ballenbad met geluidsdemper
- kidsmeubilair, aankleding, decoratie, tapijtjes…
- inloopanimaties
- ballonnenclown
- grime/glittertatoo/airbrush…
-…
De mogelijkheden zijn eindeloos! Laat u inspireren op
www.animatiespecialist.be of www.kinderanimatie.be

Speciale teams en animatiepieten
1. Steltenpiet(en)
Hoe zotter, hoe liever! Onze steltenloper zag het op een dag wel zitten om
als zwarte piet alle kinderen te entertainen...
Prijs: 1 uur: 335 euro, excl. btw - per extra uur: 145 euro, excl. btw
Inclusief: 1 steltenpiet, prof. kostuum(s), voorbereiding en vervoer
Exclusief: vevoer (0,5 €/km (H/T)) – meerdere pieten: pakketprijs op
aanvraag…
2. Blokkenpiet(en) (UNIEK)
Zotte kunstjes verkopen met 3 of 4 houten blokken, onze pieten kunnen het
als de beste…
Prijs:1 uur: 295 euro, excl. btw - per extra uur: 135 euro, excl. btw
Inclusief: 1 blokkenpiet, prof. kostuum(s), blokken, voorbereiding en vervoer
Exclusief: vevoer (0,5 €/km (H/T)) – meerdere pieten: pakketprijs op
aanvraag…
3. Circuspiet(en) (UNIEK)
Circusartiesten van de bovenste plank, die het publiek met plezier
entertainen in thema Sinterklaas.
Prijs: op aanvraag…
Inclusief: 1 circuspiet, prof. kostuum(s), animatiemateriaal, voorbereiding en
vervoer
Exclusief: vevoer (0,5 €/km (H/T)) – meerdere pieten: pakketprijs op
aanvraag…
3. Zwarte pietenband (UNIEK)
Een knotsgekke groep artiesten die elk Sintfeest muzikaal opvrolijken.
Prijs: Op aanvraag
Andere animatiepieten: op aanvraag

Sinterklaasdecoratie en extra’s
Inkleding (bij teams of bij de show, of bij de show):
- Sinttroon: + 125 euro, excl. btw
- Sintklok: + 125 euro, excl. btw
- Sinttroon + Sintklok: + 200 euro, excl. btw
- Sintdecor (achterwand ‘sint’, pakjes, jutten zakken + decoratie): + 150 euro,
excl. Bbw
- podium (bij show): (4m op 3 m): + 100 euro, excl. btw
- Sintdecor (op maat): op aanvraag…
Opmerkingen:
- Prijzen exclusief vervoer
- Stuks kunnen enkel apart gehuurd worden (zonder show ed) indien
voldoende voorraad.

Voorbeeldpakketten Sinterklaas (all-in)
1. Voorbeeldpakket klein bedrijf (35 kids)
Concept:
- kinderdisco + aankondigen sinterklaas
- sintteam deelt cadeautjes uit (1,5 uur)
- extra sinttroon
Duur animatie:
- 2 x 30 min disco (+ pauze in het midden)
- 1 x 90 min Sintteam (onze monitoren kunnen evt helpen bij afroepen
kinderen)
Prijs (excl vervoer): 1005 euro, excl btw à 995 euro, excl btw
2. Voorbeeld middelgroot bedrijf (150 kids)
Concept:
- show ‘de pietenacademie’ 2 x 30 min
- sintteam deelt cadeautjes uit (2 uur)
- extra sinttroon + podium
Duur animatie:
- 2 x 30 min show (+ pauze in het midden)
- 2 x 60 min Sintteam (onze monitoren kunnen evt helpen bij afroepen
kinderen)
Prijs (excl vervoer): 1910 euro, excl btw à 1700 euro, excl btw
3. Voorbeeld groot bedrijf (450 kids)
Concept:
- show ‘de pietenacademie’ 2 x 30 min + 2 grime
- sintteam deelt cadeautjes uit (3 uur)
- extra sinttroon + decor
Duur animatie:

- 2 x 30 min show (+ pauze in het midden)
- grime voor show, tijdens en na show (2 uur)
- 3 x 60 min Sintteam (onze monitoren kunnen evt helpen bij afroepen
kinderen)
Prijs (excl vervoer): 2480 euro, excl btw à 2250 euro, excl btw
Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft of een offerte wenst aan te vragen kan
u ons steeds contacteren op:
DreamTeam-Animaties
Kleinheide 24E
2242 Pulderbos
03 464 27 38
0472 72 95 46
www.kinderanimatie.be of www.sinterklaasspecialist.be
Info@animatiespecialist.be

