
SHOWSPECS BURO2010 MET BUROKORTING (SEPTEMBER 2016) 

 
3Baritons Showfacts 
-Tape optreden 
-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 6.750,- (min € 500,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitorset 
 

ACDA (Female DJ) Showfacts: 
-DJ set 
-Setlist: Keuze uit Dance of Lounge 
-Speelduur 120 minuten binnen 3 uur aanwezigheid (aantal sets in overleg) 
-Gage: € 725,- (burokorting n.v.t.) excl. 7% BUMA en 6% BTW  
-Exclusief techniek, DJ-booth en equipment, eventuele wachturen technici  

-TIP: Bekijk de website: http://www.djacda.nl 
 
Angela Groothuizen tape Showfacts: 
-Tape optreden 
-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 4.250,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set  

-Lied op maat / verandertrajecten / concepten op maat: op aanvraag 
 
Angela Groothuizen akoestische live set Showfacts: 
-Live optreden met toetsenist Nico Brandsen (orkestband/sequencer) en 3 backing vocals 
-Speelduur 1 x 30/40 min. (of twee korte sets van 20 min. binnen max. 2 uur) 
-Gage: € 4.975,- (min € 450,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor-set/A-set 

-Lied op maat / verandertrajecten / concepten op maat: op aanvraag 
 
Angela Groothuizen Gastsoliste Showfacts: 
-Live optreden met diverse bands en orkesten 
-Speelduur: max 30 min (binnen 2 uur) 
-Gage: Op aanvraag  

-Exclusief licht, geluid, arrangementen en eventuele repetities 
-Exclusief evt. extra wachturen monitoring ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities 
-Exclusief auto-cue (afhankelijk van overeengekomen repertoire) 
-Huur arrangementen & Muzikale coordinatie: (via Jos Pijnappel) € 750,- excl. 7% BUMA en 
6% BTW 
 
Angela Groothuizen presentatie Showfacts: 

-Presentatie/Dagvoorzitter/Jurywerkzaamheden 

-Max. 4 uur 
-Gage: € 6.000,- (min € 500,- burokorting) excl. 21% BTW 
-Inclusief telefonische werkbespreking of bespreking te Amsterdam 
-Meerprijs werkbespreking op locatie in midden NL: 250,- 
-Meerprijs aanvullend zangoptreden: in overleg 
-Exclusief techniek 

-Lied op maat / verandertrajecten / concepten op maat: op aanvraag 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.djacda.nl/


Anita Meyer tape Showfacts: 

-Tape optreden 
-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 4.975,- (min € 400,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set 
 
Anita Meyer gastsoliste Showfacts: 
-Live optreden met diverse bands en orkesten 

-Speelduur: 1 x 20/30 min. of 2 x 15 min. 
-Gage: € 7.500,- (min € 600,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief monitorset 
-Inclusief 1 repetitie op de dag zelf (tijden in overleg) 
-Exclusief licht, geluid, arrangementen 
-Exclusief evt. extra wachturen monitoring ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities 

-Tip: Huur arrangementen & Muzikale coordinatie: (via Jos Pijnappel) € 750,- excl. 7% BUMA 
en 6% BTW 
 
Berget Lewis 30 min. tape Showfacts: 
-Tape optreden 
-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 3.995,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 

-Inclusief 2 danseressen 
-Inclusief technicus en monitor/B-set 
 
Berget Lewis 45 min. tape Showfacts: (alleen 'op aanvraag' mogelijk) 
-Tape optreden 
-Speelduur 1 x 45 min. 
-Gage: € 4.750,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 

-Inclusief 2 danseressen 
-Inclusief technicus en monitor/B-set 

Berget Lewis gastsoliste Showfacts: 
-Live optreden met diverse bands en orkesten 
-Speelduur: in overleg (6-8 songs in overleg) 
-Gage: € 4.250,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 

-Inclusief monitorset 
-Exclusief licht, geluid, arrangementen en eventuele repetities 
-Exclusief evt. extra wachturen monitoring ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities 
-Exclusief auto-cue (afhankelijk van overeengekomen repertoire) 
-Huur arrangementen & Muzikale coordinatie: (via Jos Pijnappel) € 750,- excl. 7% BUMA en 
6% BTW 
 

Berget Lewis akoestisch Showfacts: 
-Live optreden (Berget + 3 muzikanten) 
-Speelduur 1 x 35 a 40 min. 
-Gage: € 4.950,- (min € 450,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/B-set * 
* Exclusief piano of vleugel 

-TIP: Bekijk de videopromo: http://tinyurl.com/Bergetakoestisch 
 

Berget Lewis live band Showfacts: 
-Live optreden (5 pers) 
-Speelduur 1 x 60 min.  
-Gage: € 6.500,- (min € 500,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief 2 technici (Front of house man + monitorman) 
-Exclusief geluid en licht (vlgs rider)  

 

 
 
 
 
 

http://tinyurl.com/Bergetakoestisch


Bianca Janssen (Tv-chef) Showfacts: 

-Gespecialiseerd in vers en recepten voor het hele gezin, chefkok (De Makkelijke Maaltijd) 
-Speelduur: max. 4 uur aaneengesloten op locatie 
-Gage: op aanvraag 
-Exclusief assistent, Exclusief ingrediënten en kookbenodigdheden 
 
Big, Black & Beautiful 30 min. tape Showfacts:  
-Tape optreden 

-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 4.975,- (min € 400,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set 
-TIP: Bekijk de videopromo: http://youtu.be/D3Hxh9NsX7Q 
 
Big, Black & Beautiful 45 min. tape Showfacts: 

-Tape optreden 
-Speelduur 1 x 45 min. 
-Gage: € 5.875,- (min € 400,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set 
-TIP: Bekijk de videopromo: http://youtu.be/D3Hxh9NsX7Q 
 
Big Black & Beautiful gastsoliste Showfacts: 

-Live optreden met diverse bands en orkesten (incl. HaFaBra) 
-Speelduur: 1 x 30 of max. 2x15minuten binnen 90 minuten.   
-Gage: € 4.975,- (min € 400,- burokorting) + repetitiekosten* € 1.300,- excl. 7% BUMA en 6% 
BTW excl. extra kosten  
-Inclusief monitorset 
-Exclusief licht, geluid, arrangementen   
-Exclusief wachturen monitoring ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities 

-*Datum en tijden voor een repetitie zal in overleg met BBB plaatsvinden.  
-Huur arrangementen & Muzikale coordinatie: (via Jos Pijnappel) € 750,- excl. 7% BUMA en 
6% BTW 
 
Big, Black & Beautiful Soul Selections (live met band) Showfacts: 
-Optreden met live band 

-Speelduur 1 X 60 min.   
-Gage: € 11.500,- (min € 800,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
Inclusief geluid tot 500 personen (indoor) 
-Optioneel 3 blazers: op aanvraag 
-TIP: Bekijk de videopromo: http://youtu.be/D3Hxh9NsX7Q 
 
Blues Brothers Dedication Revue Showfacts: 

-Tape optreden 

-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 1.875,- (min € 250,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set 
 
Booming Pianos Small (3 personen) Showfacts:                                                                
-Live optreden (2 pianisten + drums) 

-Speelduur: 3 x 50 min. binnen 4 uur (of max. 150 minuten verdeeld over max. 4 sets)   
-Gage: € 2.750,- (min € 200,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief licht en geluid tot 500 personen (indoor) 
-Inclusief Serpentine Kabukki Shotgun 
-Optioneel: DJ + verrijdbaar DJ meubel + DJ set (obv max 5 uur operationeel): € 575,- excl. 7% 
BUMA en 6% BTW 

-Optioneel: Extra pakket special effects: 50 Big Beachballs met Led knipperverlichting / 
Serpentine Kabuki Stage Shooters / 2 Vertical Smoke CO2 Blowers: € 750,- excl. BTW 

-Optioneel: 2 Booming Babes: Freestyle (V), entertaining showgirls: € 750,- excl. BTW 
-Optioneel: Booming LED Dancefloor: Verlichte disco LED-pixel dansvloer 16m2: € 640,- excl. 
BTW 
-TIP: Bekijk de website www.boomingpianos.nl Voor foto's en sfeerbeelden: 
https://www.facebook.com/boomingpianos 

 
 

http://youtu.be/D3Hxh9NsX7Q
http://youtu.be/D3Hxh9NsX7Q
http://youtu.be/D3Hxh9NsX7Q
http://www.boomingpianos.nl/
https://www.facebook.com/boomingpianos


Booming Pianos Basic (4 personen, incl. gitarist) Showfacts: (TIP: Meest geboekt!) 

-Live optreden (2 pianisten + drums + gitaar) 
-Speelduur: 4 x 45 min. binnen 4 uur (of max. 180 min verdeeld over max. 4 sets) 
-Gage: € 3.250,- (min € 250,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief licht en geluid tot 500 personen (indoor) 
-Inclusief Serpentine Kabukki Shotgun 
-Optioneel: DJ + verrijdbaar DJ meubel + DJ set (obv max 5 uur operationeel): € 575,- excl. 7% 
BUMA en 6% BTW 

-Optioneel: Extra pakket special effects: 50 Big Beachballs met Led knipperverlichting / 
Serpentine Kabuki Stage Shooters / 2 Vertical Smoke CO2 Blowers: € 750,- excl. BTW 
-Optioneel: 2 Booming Babes: Freestyle (V), entertaining showgirls: € 750,- excl. BTW 
-Optioneel: Booming LED Dancefloor: Verlichte disco LED-pixel dansvloer 16m2: € 640,- excl. 
BTW 
-TIP: Bekijk de website www.boomingpianos.nl Voor foto's en sfeerbeelden: 

https://www.facebook.com/boomingpianos 
 
Booming Pianos Basic (4 personen, incl. sax) Showfacts:                                                       
-Live optreden (2 pianisten + drums + sax) 
-Speelduur: 3 x 50 min. binnen 4 uur (of max. 150 minuten verdeeld over max. 4 sets)   
-Gage: € 3.375,- (min € 250,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief licht en geluid tot 500 personen (indoor) 

-Inclusief Serpentine Kabukki Shotgun 
-Optioneel: DJ + verrijdbaar DJ meubel + DJ set (obv max 5 uur operationeel): € 575,- excl. 7% 
BUMA en 6% BTW 
-Optioneel: Extra pakket special effects: 50 Big Beachballs met Led knipperverlichting / 
Serpentine Kabuki Stage Shooters / 2 Vertical Smoke CO2 Blowers: € 750,- excl. BTW 
-Optioneel: 2 Booming Babes: Freestyle (V), entertaining showgirls: € 750,- excl. BTW 
-Optioneel: Booming LED Dancefloor: Verlichte disco LED-pixel dansvloer 16m2: € 640,- excl. 

BTW 
-TIP: Bekijk de website www.boomingpianos.nl Voor foto's en sfeerbeelden: 
https://www.facebook.com/boomingpianos 
 
Booming Pianos XL (5 personen, incl. gitarist en sax) Showfacts: 
-Live optreden (2 pianisten + drums + gitaar + sax) 

-Speelduur: 4 x 45 min. binnen 4 uur (of max. 180 min verdeeld over max. 4 sets) 
-Gage: € 3.995,- (min € 300,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief licht en geluid tot 500 personen (indoor) 
-Inclusief Serpentine Kabukki Shotgun 
-Optioneel: DJ + verrijdbaar DJ meubel + DJ set (obv max 5 uur operationeel): € 575,- excl. 7% 
BUMA en 6% BTW 
-Optioneel: Extra pakket special effects: 50 Big Beachballs met Led knipperverlichting / 

Serpentine Kabuki Stage Shooters / 2 Vertical Smoke CO2 Blowers: € 750,- excl. BTW 

-Optioneel: 2 Booming Babes: Freestyle (V), entertaining showgirls: € 750,- excl. BTW 
-Optioneel: Booming LED Dancefloor: Verlichte disco LED-pixel dansvloer 16m2: € 640,- excl. 
BTW 
-TIP: Bekijk de website www.boomingpianos.nl Voor foto's en sfeerbeelden: 
https://www.facebook.com/boomingpianos 
 

Booming Pianos XL4 (5 personen, incl. 4 pianisten) Showfacts: (alleen 'op aanvraag' 
mogelijk)      
-Live optreden (4 pianisten + drums) 
-Speelduur: 3 x 60 min. binnen 4 uur (of max. 180 min verdeeld over max. 4 sets) 
-Gage: € 4.250,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief licht en geluid tot 500 personen (indoor) 

-Inclusief Serpentine Kabukki Shotgun 
-Optioneel: DJ + verrijdbaar DJ meubel + DJ set (obv max 5 uur operationeel): € 575,- excl. 7% 

BUMA en 6% BTW 
-Optioneel: Extra pakket special effects: 50 Big Beachballs met Led knipperverlichting / 
Serpentine Kabuki Stage Shooters / 2 Vertical Smoke CO2 Blowers: € 750,- excl. BTW 
-Optioneel: 2 Booming Babes: Freestyle (V), entertaining showgirls: € 750,- excl. BTW 
-Optioneel: Booming LED Dancefloor: Verlichte disco LED-pixel dansvloer 16m2: € 640,- excl. 

BTW 
-TIP: Bekijk de website www.boomingpianos.nl Voor foto's en sfeerbeelden: 
https://www.facebook.com/boomingpianos 

http://www.boomingpianos.nl/
https://www.facebook.com/boomingpianos
http://www.boomingpianos.nl/
https://www.facebook.com/boomingpianos
http://www.boomingpianos.nl/
https://www.facebook.com/boomingpianos
http://www.boomingpianos.nl/
https://www.facebook.com/boomingpianos


Clarence Bekker Milton (CB Milton) gastsoliste Showfacts: 

-Live optreden met diverse bands en orkesten 
-Speelduur: in overleg (6-8 songs in overleg) 
-Gage: € 3.750,- (min € 300,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht, geluid, arrangementen en eventuele repetities 
-Exclusief evt. extra wachturen monitoring ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities 
-Exclusief auto-cue (afhankelijk van overeengekomen repertoire) 
 

Claudia (als stagiaire Toos) Showfacts: 
-Tape optreden 
-Speelduur 1 x 30 min.  
-Gage: € 1.275,- (min € 150,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set 
 

Claudia Showfacts: 
-Presentatie 
-Tijdsduur: max. 4 uur 
-Gage: € 1.375,- (min € 225,- burokorting) excl. 21% BTW 
-Exclusief licht en geluid 
 
Claudia Showfacts: 

-Presentatie en zang 
-Tijdsduur: max. 4 uur 
-Gage: € 1.875,- (min € 225,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set 
 
Cor Bakker Solo Showfacts: 
(Diners, gala's, business events, thema-avond of seminar. 
  Of: muzikaal portret (bij afscheid bijvoorbeeld) 
-Live optreden (Cor solo) 
-Speelduur: in overleg (niet avondvullend) 
-Gage: (op aanvraag) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief (gestemde) vleugel en 1 techneut 
-Exclusief licht en geluid (technische coördinatie via Arjan Arwert) 
-Exclusief arrangementen (en evt. repetitie) 
  
Cor & Co. Showfacts: 
(Samen met 1 of meerdere nationale- of internationale gastartiesten/gastmuzikanten) 
-Live optreden (Cor en gast/gasten)  
-Speelduur: in overleg 
-Gage (op aanvraag): vanaf € 4.995,- (min € 300,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief (gestemde) vleugel en 1 techneut 

-Exclusief licht en geluid (technische coördinatie via Arjan Arwert) 
-Exclusief arrangementen* (veel arrangementen al aanwezig) 
-Exclusief evt. repetitie 
  
* Arrangementen tot 4-mans bezetting € 275,- per stuk. Vanaf 4-mans bezetting € 450,- per stuk 
Cor Bakker Music kiest zelf de arrangeurs 
 
Cor Bakker Jazzy Trio Showfacts: 
-Live optreden (Bezetting: piano, bas, drums)  
-Speelduur: in overleg 
-Gage: € 4.995,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief (gestemde) vleugel en 1 techneut 

-Exclusief licht en geluid (technische coördinatie via Arjan Arwert) 
-Inclusief basisarrangementen   
 
 
 
 
 

 
 
 



Cor Bakker (begeleidings) Band Showfacts: 
(Bekend als dé Paul de Leeuw Band met live begeleiding van 1 of > gastartiesten/solisten 
Geen dans- / top-40 orkest!) 
-Live optreden (Band: ritmesectie + 4 blazers)   
-Speelduur: 1 of 2 sets (45 a 60 min.) / langere tijdsduur: op aanvraag tegen meerprijs 
-Gage: vanaf € 14.900,- (min € 500,- burokorting) excl. artiest/solist(en), excl. 7% BUMA en BTW 
-Inclusief (gestemde) vleugel en 2 technici (front of house & monitoring band) 
-Inclusief in-ear systeem voor de musici 

-Exclusief licht en geluid (technische coördinatie via Arjan Arwert) 
-Exclusief arrangementen* en evt. repetitie 
-Exclusief eventuele benodigde backingvocals (verschilt per artiest) a € 550,- p.pers. 
 
* Arrangementen vanaf 4-mans bezetting € 450,- per stuk 
Cor Bakker Music kiest zelf de arrangeurs 

 
Cor Bakker Talentenband Showband: 
(Maak muziek met uw eigen medewerkers/talenten) 
-Live optreden (Sextet met presentatrice) 
-Speelduur: in overleg (avondprogramma) 1 of 2 sets incl. middagrepetitie 
-Gage: vanaf € 11.000,- (min € 500,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief (gestemde) vleugel en 2 technici (front of house & monitoring band) 
-Inclusief in-ear systeem voor de musici 
-Exclusief licht en geluid (technische coördinatie via Arjan Arwert) 
-Exclusief arrangementen en evt. extra repetitie(s) op externe locatie 
 
Do tape Showfacts: 
-Tape optreden  
-Speelduur 1 x 30 min. 

-Gage: € 4.975,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set tot 400 personen (indoor) 
 
Do live met band Showfacts: 
-Live optreden Do met band (4 bandleden + Do)    
-Basis speelduur 1 x 60 min.   

-Gage: € 8.950,- (min € 500,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief eigen backline, controlset/infra, monitoring/foh, 2 soundengineers 
-Exclusief zaalgeluid en licht 
-Exclusief evt. extra wachturen techniek/band ivm eerder klaarstaan/latere afbouw, soundchecks 
en/of repetities 
 
Do gastsoliste Showfacts: 

-Live optreden met diverse bands en orkesten, HaFaBra. 

-Speelduur: in overleg (max 6-8 liedjes) 
-Gage: € 5.475,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief eigen gitarist (soms met meerdere muzikanten of eigen combo: op aanvraag/meerprijs) 
-Inclusief monitorset  
-Exclusief evt. extra wachturen monitoring ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities 
-Exclusief licht, geluid, evt aanvullende arrangementen en eventuele repetities:  

-Repetities op de dag zelf: 500,- direct aansluitend qua tijd (incl. gitarist) 
-Repetities op een andere dag: va. € 750,- (excl. mon./gitarist in overleg) 
-Huur arrangementen & Muzikale coordinatie: (via Jos Pijnappel) € 750,- excl. 7% BUMA en 
6% BTW 
 
Do & pianist/of 1 andere muzikant Showfacts: op aanvraag (niet communiceren) 

-Live optreden 
-Speelduur 1 x 30 min. 

-Gage: op aanvraag excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set * 
* Exclusief piano of vleugel 
 
 

 
 



Do presentatie Showfacts: 

-Presentaties  
-Max. 4 uur 
-Gage: Op aanvraag 
-Inclusief telefonische werkbespreking of bespreking te Amsterdam 
-Meerprijs werkbespreking op locatie in midden NL: € 250,- 
-Meerprijs aanvullend zangoptreden: in overleg 
-Exclusief techniek 

 
Edsilia Rombley tape Showfacts: 
-Tape optreden 
-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 4.475,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief 2 danseressen 

-Inclusief technicus en monitor/A-set 
 
Edsilia Rombley & pianist Showfacts: 
-Live optreden 
-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 4.950,- (min € 400,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set * 

* Exclusief piano of vleugel 
 
Edsilia Rombley small acoustic Showfacts: 
-Live optreden (Edsilia Rombley + 2 backings + toetsen)  
-Speelduur 1 x 25 a 40 min. 
-Gage: € 5.750,- (min € 400,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set * 

* Exclusief piano of vleugel, inclusief keyboard 
Fraaie babyvleugel eventueel bij te huren tegen meerprijs (op aanvraag) 
-Exclusief evt. extra wachturen monitoring ivm eerder klaarstaan/latere afbouw, soundchecks 
 
Edsilia Rombley gastsoliste Showfacts: 
-Live optreden met diverse bands en orkesten 

-Speelduur: in overleg 
-Gage: € 4.750,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief 2 backingvocals en monitorset 
-Exclusief licht, geluid, arrangementen en eventuele repetities 
-Exclusief evt. extra wachturen monitoring ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities 
-Huur arrangementen & Muzikale coordinatie: (via Jos Pijnappel) € 750,- excl. 7% BUMA en 
6% BTW 

 

Edsilia Rombley live ‘Sweet Soul Music' Showfacts: 
-Live optreden Edsilia Rombley met band (5 bandleden: de unieke all-female(!) theaterband)   
-Basis speelduur 1 x 60 min.   
-Gage: € 7.500,- (min € 400,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief eigen backline, controlset/infra, monitoring/foh, soundengineer 
-Exclusief geluid en licht 
-Exclusief evt. extra wachturen techniek/band ivm eerder klaarstaan/latere afbouw, soundchecks 
en/of repetities 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Female Fusion basisbezetting binnen 2 segmenten: 

 
Female Fusion (DJ + 3 muzikanten) Kleine horeca / Prive Showfacts:  
-Totaal DJ concept (DJ, Mc-vocals, violiste, percussioniste)  
-Setlist: Keuze uit Dance of Lounge 
-Speelduur 120 minuten binnen 3 uur aanwezigheid (aantal sets in overleg) 
-Voor overige settings / uitbreiding techniek en meer info: 
http://www.femalefusion.nl/particulier 

-Gage: € 2.175,- (ipv € 2.675) excl. 7% BUMA en 6% BTW  
-Exclusief techniek, DJ-booth en equipment, eventuele wachturen technici  
-Optioneel: Extra DJ tbv voor- en/of naprogramma: € 375,- excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-TIP: Voor videofragmenten bekijk: http://www.femalefusion.nl/videos/   
-TIP: Bekijk de website: http://www.femalefusion.nl  
 

Female Fusion (DJ + 3 muzikanten) Corporate / Festival Showfacts:  
-Totaal DJ concept (DJ, Mc-vocals, violiste, percussioniste) 
-Setlist: Keuze uit Dance of Lounge 
-Speelduur 120 minuten binnen 3 uur aanwezigheid (aantal sets in overleg) 
-Voor overige settings / uitbreiding techniek en meer info: 
http://www.femalefusion.nl/corporate 
-Gage: € 2.675,- (min € 300,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW  

-Exclusief techniek, DJ-booth en equipment, eventuele wachturen technici  
-Optioneel: Extra DJ tbv voor- en/of naprogramma: € 375,- excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-TIP: Voor videofragmenten bekijk: http://www.femalefusion.nl/videos/   
-TIP: Bekijk de website: http://www.femalefusion.nl  
 
Female Fusion overige settings: 
 

Female Fusion (DJ + 2 muzikanten) Showfacts: 
-DJ-set bestaande uit DJ + 2 muzikanten (keuze uit Mc-vocals, violiste, percussioniste) 
-Setlist: Keuze uit Dance of Lounge 
-Speelduur 120 minuten binnen 3 uur aanwezigheid (aantal sets in overleg) 
-Voor overige settings / uitbreiding techniek en meer info: 
http://www.femalefusion.nl/corporate 

-Gage: € 2.025,- (min € 200,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW  
-Exclusief techniek, DJ-booth en equipment, eventuele wachturen technici  
-Optioneel: Extra DJ tbv voor- en/of naprogramma: € 375,- excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-TIP: Voor videofragmenten bekijk: http://www.femalefusion.nl/videos/   
-TIP: Bekijk de website: http://www.femalefusion.nl  
 
Female Fusion (DJ + 1 muzikant) Showfacts: 

-DJ-set bestaande uit DJ + 1 muzikant (keuze uit Mc-vocals, violiste, percussioniste) 

-Setlist: Keuze uit Dance of Lounge 
-Speelduur 120 minuten binnen 3 uur aanwezigheid (aantal sets in overleg) 
-Voor overige settings / uitbreiding techniek en meer info: 
http://www.femalefusion.nl/corporate 
-Gage: € 1.375,- (min € 100,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW  
-Exclusief techniek, DJ-booth en equipment, eventuele wachturen technici  

-Optioneel: Extra DJ tbv voor- en/of naprogramma: € 375,- excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-TIP: Voor videofragmenten bekijk: http://www.femalefusion.nl/videos/   
-TIP: Bekijk de website: http://www.femalefusion.nl  
 
Female Fusion presents DJ ACDA Showfacts: 
-DJ set 

-Setlist: Keuze uit Dance of Lounge 
-Speelduur 120 minuten binnen 3 uur aanwezigheid (aantal sets in overleg) 

-Voor overige settings en meer info: http://www.femalefusion.nl/corporate 
-Gage: € 725,- (burokorting n.v.t.) excl. 7% BUMA en 6% BTW  
-Exclusief techniek, DJ-booth en equipment, eventuele wachturen technici  
-TIP: Voor videofragmenten bekijk: http://www.femalefusion.nl/videos/   
-TIP: Bekijk de website: http://www.femalefusion.nl  

 

http://www.femalefusion.nl/particulier
http://www.femalefusion.nl/videos/
https://www.facebook.com/femalefusionlive?fref=ts%20%20%20
http://www.femalefusion.nl/corporate
http://www.femalefusion.nl/videos/
https://www.facebook.com/femalefusionlive?fref=ts%20%20%20
http://www.femalefusion.nl/corporate
http://www.femalefusion.nl/videos/
https://www.facebook.com/femalefusionlive?fref=ts%20%20%20
http://www.femalefusion.nl/corporate
http://www.femalefusion.nl/videos/
https://www.facebook.com/femalefusionlive?fref=ts%20%20%20
http://www.femalefusion.nl/corporate
http://www.femalefusion.nl/videos/
https://www.facebook.com/femalefusionlive?fref=ts%20%20%20


 

 
 

(Podium niet inbegrepen) 

Optioneel: Techniek Female Fusion 

Speciaal voor FemaleFusion heeft BURO2010 

een audio- visueel pakket ontwikkeld voor 

evenementen tot 250 personen. Dit pakket 

past volledig in het plaatje van FemaleFusion. 

Met maar liefst 4 witte LED pilaren on stage en 

4 MovingHeads is er genoeg aanwezig voor 

een gave lichtshow. Op verzoek kan dit pakket 

worden uitgebreid met vele extra opties! 

 

Inhoud 

Witte DJ-Booth 

Pioneer DJ set (2x CDJ2000 + DJM900) 

Geluid tot 200 personen (2x sub, 2x top) 

LED-strips (frontlicht podium) 

Witte LED-zuilen met LED-movingheads 

Draadloze microfoon 

Monitoring DJ en live-artiest 

Rookmachine 

Op- en afbouw werkzaamheden 

Technicus op basis van 5 uur 

 

Prijs € 920,- excl. 21% BTW 

 

Of, 

 

Als eindgeluid al aanwezig is: € 600,- excl. 

21% BTW (excl. licht) 

 

Of, 

 

Als eindgeluid al aanwezig is: € 750,- excl. 

21% BTW (incl. licht) 

 

Wachturen (bij meer dan 5 uur aanwezig) zijn: 

75,- per uur extra 

 
Groove Department - privefeesten Showfacts: 

-Speelduur: 3 x 45 min of 2 x 60 binnen 4 uur 
-Gage: € 2.675,- (burokorting n.v.t.) excl. 6% BTW 
-Inclusief licht en geluid tot max 300 personen (indoor) 

-In geval van tent of openlucht is het inzetten van een zwaardere geluidset waarschijnlijk 
noodzakelijk. (Meerkosten op aanvraag) 
-Optioneel: DJ + verrijdbaar DJ meubel + DJ set (obv max 5 uur operationeel): € 575,- excl. 7% 
BUMA en 6% BTW 
-TIP: Bekijk de videopromo's : https://www.youtube.com/watch?v=U0kDs7aqaHY en 
https://www.youtube.com/watch?t=7&v=NxkqrEZjo0I 
 

Groove Department - besloten/openbaar inprikset Showfacts: 
-Speelduur: 3 x 45 min of 2 x 60 binnen 4 uur 
-Gage: € 2.775,- (burokorting n.v.t.) excl. 6% BTW en 7% BUMA 
-Inclusief backline, in-ears, mics, foh-techneut 

-Excl. eindgeluid / licht 
-Optioneel: DJ + verrijdbaar DJ meubel + DJ set (obv max 5 uur operationeel): € 575,- excl. 7% 

BUMA en 6% BTW 
-TIP: Bekijk de videopromo's : https://www.youtube.com/watch?v=U0kDs7aqaHY en 
https://www.youtube.com/watch?t=7&v=NxkqrEZjo0I 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U0kDs7aqaHY%20
https://www.youtube.com/watch?t=7&v=NxkqrEZjo0I
https://www.youtube.com/watch?v=U0kDs7aqaHY%20
https://www.youtube.com/watch?t=7&v=NxkqrEZjo0I


Groove Department - besloten/openbaar incl. geluid Showfacts: 

-Speelduur: 3 x 45 min of 2 x 60 binnen 4 uur  
-Gage: € 2.995,- (burokorting n.v.t.) excl. 6% BTW en 7% BUMA 
-Inclusief licht en geluid tot max 300 personen (indoor) 
-In geval van tent of openlucht is het inzetten van een zwaardere geluidset waarschijnlijk 
noodzakelijk. (Meerkosten op aanvraag) 
-Optioneel: DJ + verrijdbaar DJ meubel + DJ set (obv max 5 uur operationeel): € 575,- excl. 7% 
BUMA en 6% BTW 

-TIP: Bekijk de videopromo's : https://www.youtube.com/watch?v=U0kDs7aqaHY en 
https://www.youtube.com/watch?t=7&v=NxkqrEZjo0I 
 
Groove Department - besloten/openbaar incl. groot geluid Showfacts: 
-Speelduur: 3 x 45 min of 2 x 60 binnen 4 uur 
-Gage: € 3.275,- (burokorting n.v.t.) excl. 6% BTW en 7% BUMA 

-Inclusief licht en geluid tot max 750 personen (indoor) 
-In geval van tent of openlucht is het inzetten van een zwaardere geluidset waarschijnlijk 
noodzakelijk. (Meerkosten op aanvraag) 
-Optioneel: DJ + verrijdbaar DJ meubel + DJ set (obv max 5 uur operationeel): € 575,- excl. 7% 
BUMA en 6% BTW 
-TIP: Bekijk de videopromo's : https://www.youtube.com/watch?v=U0kDs7aqaHY en 
https://www.youtube.com/watch?t=7&v=NxkqrEZjo0I 
 
Guus Meeuwis live met band - inprikset Showfacts: 

-Live met band (besloten*) 
-Optreden van 1 x 60 min.  
-Gage: € 39.500,- (min € 750,- burokorting) excl. 6% BTW 
-Excl. 7% BUMA (excl. 21% BTW) - Toepasselijke voorwaarden: www.bumastemra.nl 
-Inclusief eigen backline, controlset, monitoring & foh, soundengineers 

-Exclusief licht en geluid 

-Gages zijn gebaseerd op standaard evenementen- & partylocaties (dus geen sporthallen, etc.) 

(* Besloten = geen kaartverkoop, geen externe communicatie/pers, geen koppeling aan merk, geen social 
media, alleen besloten doelgroep op uitnodiging) 
 
Guus Meeuwis live met band - incl. techniek tot max. 2500 personen Showfacts: 
-Live met band (besloten*) 
-Optreden van 1 x 60 min.  
-Gage: € 42.500,- (min € 1000,- burokorting) excl. 6% BTW 
-Excl. 7% BUMA (excl. 21% BTW) - Toepasselijke voorwaarden: www.bumastemra.nl 

-Inclusief eigen backline, controlset, monitoring & foh, soundengineers 
-Inclusief (buhne) licht en volledig geluid tot 2500 pers max (indoor) tbv Guus Meeuwis productie 

-Gages zijn gebaseerd op standaard evenementen- & partylocaties (dus geen sporthallen, etc.) 

(* Besloten = geen kaartverkoop, geen externe communicatie/pers, geen koppeling aan merk, geen social 
media, alleen besloten doelgroep op uitnodiging) 
 
Guus Meeuwis live met band - incl. techniek tot max. 5000 personen Showfacts: 
-Live met band (besloten*) 
-Optreden van 1 x 60 min.  
-Gage: € 45.000,- (min € 1.000,- burokorting) excl. 6% BTW 

-Excl. 7% BUMA (excl. 21% BTW) - Toepasselijke voorwaarden: www.bumastemra.nl 
-Inclusief eigen backline, controlset, monitoring & foh, soundengineers 
-Inclusief (buhne) licht en volledig geluid tot 5000 pers max (indoor) tbv Guus Meeuwis productie 
-Gages zijn gebaseerd op standaard evenementen- & partylocaties (dus geen sporthallen, etc.) 

(* Besloten = geen kaartverkoop, geen externe communicatie/pers, geen koppeling aan merk, geen social 
media, alleen besloten doelgroep op uitnodiging) 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U0kDs7aqaHY%20
https://www.youtube.com/watch?t=7&v=NxkqrEZjo0I
https://www.youtube.com/watch?v=U0kDs7aqaHY%20
https://www.youtube.com/watch?t=7&v=NxkqrEZjo0I
http://www.bumastemra.nl/
http://www.bumastemra.nl/
http://www.bumastemra.nl/


HalloHallo 2 x 30 min. Showfacts: 

-Live akoestisch optreden 
-Speelduur 2 x30 min. 
-Gage: € 1.195,- (min € 100,- burokorting) excl. 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 
-Optioneel lied op maat: € 350,- excl. 6% BTW 
 
HalloHallo 3 x 30 min. Showfacts: 

-Live akoestisch optreden 
-Speelduur 3 x30 of 2 x 45 minuten 
-Gage: € 1.475,- (min € 125,- burokorting) excl. 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 
-Optioneel lied op maat: € 350,- excl. 6% BTW 
 

HalloHallo 4 x 30 min. Showfacts: 
-Live akoestisch optreden 
-Speelduur 4 x30 min. 
-Gage: € 1.695,- (min € 150,- burokorting) excl. 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 
-Optioneel lied op maat: € 350,- excl. 6% BTW 
 

I Truccatori (3 pers.) Showfacts: 
-Amusing Hospitality & animatie 
-3 persoons formatie 
-Speelduur max 3 acts in 3 uur 
-Gage: € 1.745,- (min € 200,- burokorting) excl. 6% BTW 
 
I Truccatori (2 pers.) Showfacts: 

-Amusing Hospitality & animatie 
-2 persoons formatie 
-Speelduur max 3 acts in 3 uur 
-Gage: € 1.350,- (min € 100,- burokorting) excl. 6% BTW 
 
I Truccatori (3 pers.) - Entree act Showfacts: 

-Amusing Hospitality & animatie (entree-act) 
-3 persoons formatie 
-Speelduur binnen 1,5 uur 
-Gage: € 1.200,- excl. 6% BTW (inkoop) 
 
Irene Moors Showfacts: 
-Presentatie 

-Speelduur: In overleg 

-Gage: Op aanvraag va € 5.950,-   
-Gelieve niet meer dan 7,5% provisie tussen inkoop- en verkoopprijs te rekenen. Exclusief 
voorbespreking 
 
Kim-Lian Presentatie Showfacts: 
-Presentatie werkzaamheden 

-Speelduur: in overleg 
-Gage: Vanaf € 3.975,- (min  € 350,- burokorting) excl. 21% BTW 
-Exclusief licht en geluid 
-Combinatie van presentatie + optreden mogelijk! 

Kim-Lian Musical & Pop Hits Showfacts: 

-Tape optreden (Uptempo set) 
-Speelduur 1 x 30 min. 

-Gage: € 3.975,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW                           
-Inclusief technicus en monitor/A-set               

 

 



Kim-Lian Musical & Pop Ballads Showfacts: 

-Optreden met pianist (Chique en stijlvol / gala's) 
-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 3.975,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set 

Kim-Lian Gastsoliste Showfacts: 
-Live optreden met diverse bands en orkesten 
-Speelduur: max 30 min (binnen 2 uur) 
-Gage: Vanaf € 3.975,- (min  € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW  
-Exclusief licht, geluid, arrangementen en eventuele repetities 

-Exclusief evt. extra wachturen monitoring ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities 
-Exclusief auto-cue (afhankelijk van overeengekomen repertoire) 
-Huur arrangementen & Muzikale coordinatie: (via Jos Pijnappel) € 750,- excl. 7% BUMA en 

6% BTW 
 
Kim-Lian & Gitte Spee's Dierendorpje Showfacts: 
-Live optreden bestaande uit verhaaltjes & liedjes 

-Speelduur 1 x 45 min. & aansluitend 15 min. Meet & Greet 
-Gage: € 1.450,- (min € 250,- burokorting) excl. 6% BTW 
-Exclusief licht, geluid & evt. projecties 
-Inclusief decor (Reuzeboeken en banners) 
-Inclusief reiskosten binnen Nederland (uitgezonderd de Waddeneilanden) 
-TIP: bekijk de videopromo: https://www.youtube.com/watch?v=ISs4naKXtbA 

Lois Lane tape Showfacts: 
-Tape optreden 
-Keuze uit verschillende settings: Eigen repertoire / ABBA / Motown / Disco / Combinatie 

-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 2.995,- (min € 295,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitorset 
 
Lois Lane live band Showfacts: 
-Optreden met live band 

-Optreden van 1 x 60/75 min. 
-Gage: € 6.950,- (min € 450,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 
 
Lois Lane 'Under my Skin' Showfacts: 
-Avondvullend totaalprogramma 
-Burlesque / Disco / Jazz / Soul / Variété 

-Incl. Dj, Jazzblok Monique Klemann met band, Tattoo Stories by H. Schiffmacher, Miss Beeby Rose 

(dans), Motown set Lois Lane, Disco finale 
-Gage: Vanaf € 12.500,- excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 
-TIP: Voor meer info over de invulling: http://www.northseajazzclub.com/event/under-my-skin/ 
 
Lois Lane gastsolist Showfacts: 

-Live optreden met diverse bands en orkesten 
-Keuze uit verschillende settings: Eigen repertoire / ABBA / Motown / Disco / Combinatie 
-Speelduur 1 x 30 min. 
- Gage: € 2.995,- (min € 295,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitorset 
-Exclusief licht, geluid, arrangementen* en eventuele repetities (op de dag zelf en aansluitend: + 

400,- / op een andere dag + 850,-). 
-Exclusief evt. extra wachturen monitoring ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities a 

75,- per uur 
-Huur arrangementen & Muzikale coordinatie: (via Jos Pijnappel) € 750,- excl. 7% BUMA en 
6% BTW 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ISs4naKXtbA
http://www.northseajazzclub.com/event/under-my-skin/


Martine Hauwert Presentatie Showfacts: 

-Diverse presentatie werkzaamheden 
-Presentatie / hosting / beurspresentatie /  dagvoorzitter / discussieleider 
-Speelduur: obv max 4 uur op locatie 
-Gage: Vanaf € 1.495,- (min  € 200,- burokorting) excl. 21% BTW 
-Inclusief telefonische voorbespreking 
-Optioneel: Fysieke voorbespreking op aanvraag 
-Tip: Bekijk hier de showreel: https://www.youtube.com/watch?v=WfGl3nyxxiU 

 
Musicalsterren in Concert Showfacts: 
-Optreden met live band (4 pers) 
-Speelduur 1 x 30 a 40 min. / of in overleg langer (op aanvraag) 
-Inclusief 3 musicalsterren en 3 backings (en live combo) 
-Gage: Vanaf € 7.750,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 

-Inclusief geluid tot 500 personen. 
 
O'G3NE tape Showfacts: 
-Tape optreden (Up-tempo, dansbaar en circa 2 a 3 ballads) 
-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 3.975,- (min € 300,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set 

-Graag uw aandacht voor de aanwezigheid van een goed podium, podiumverlichting en overige 
zaken vermeld in de rider 
-Bij particuliere feesten onder 150 pers: graag eerst overleg! 

O'G3NE emotions-set Showfacts (tape): 
-Tape optreden  (Mid-tempo, close-harmony en een aantal ballads) 
-Optreden met toetsenist 

-Speelduur 2 x 15 a 20 min. (binnen uiterlijk 90 minuten) 

-Gage: € 4.475,- (min € 300,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set 
-Graag uw aandacht voor de aanwezigheid van een goed podium, podiumverlichting en overige 
zaken vermeld in de rider 
-Bij particuliere feesten onder 150 pers: graag eerst overleg! 
 

O'G3NE gastsolisten Showfacts: 
-Live optreden met diverse bands en orkesten (uitsluitend in overleg) 
-Speelduur: in overleg (max 30 min) 
-Gage: € 4.475,- (min € 300,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Meerkosten per repetitie: € 2.000,- excl. 7% BUMA en 6% BTW (minimaal 1 repetitie verplicht) 
-Inclusief technicus en monitor/A-set 
-Exclusief licht, geluid, arrangementen en eventuele repetities 

-Exclusief evt. extra wachturen monitoring ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities 
-Huur arrangementen & Muzikale coordinatie: (via Jos Pijnappel) € 750,- excl. 7% BUMA en 
6% BTW 
-Graag uw aandacht voor de aanwezigheid van een goed podium, podiumverlichting en overige 
zaken vermeld in de rider 
-Bij particuliere feesten onder 150 pers: graag eerst overleg! 

O’G3NE met live band Showfacts: 

-Live optreden met band (4 muzikanten)  
-Basis speelduur 1 x 60 min.   
-Gage: € 6.950,- (min € 500,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief eigen backline, controlset/infra, monitoring/foh, 2 soundengineers 
-Exclusief geluid en licht (tegen meerprijs verkrijgbaar) 
-Graag uw aandacht voor de aanwezigheid van een goed podium, podiumverlichting en overige 

zaken vermeld in de rider 
-Bij particuliere feesten onder 150 pers: graag eerst overleg! 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGl3nyxxiU


Petra Berger tape Showfacts: 

-Tape optreden 
-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 3.375,- (min € 300,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set 
-TIP: bekijk de videopromo’s:  

https://www.youtube.com/watch?v=ejv2gsfvS-8 

https://www.youtube.com/watch?v=WooK6CDJ00k 
http://www.youtube.com/watch?v=pDR4K47RAHs 

 
Petra Berger + pianist Showfacts: 
-Live optreden 
-Speelduur 1 x 30 a 45 min. 
-Gage: € 4.100,- (min € 300,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 

-Inclusief technicus en monitor/A-set* 
* Excl. piano of vleugel 

-TIP: bekijk de videopromo’s:  

https://www.youtube.com/watch?v=ejv2gsfvS-8 

https://www.youtube.com/watch?v=WooK6CDJ00k 
http://www.youtube.com/watch?v=pDR4K47RAHs 
 
Petra Berger gastsoliste Showfacts: 
-Live optreden met diverse band, orkesten, HaFaBra, specials, etc 
-Speelduur: in overleg 

-Gage: vanaf € 2.975,- (min € 300,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht, geluid, arrangementen en evt repetities* 
* Op andere dag € 500,- / op dag zelf in overleg (gratis, mits direct aansluitend) 
-Huur arrangementen & Muzikale coordinatie: (via Jos Pijnappel) € 750,- excl. 7% BUMA en 

6% BTW 
-TIP: bekijk de videopromo: http://www.youtube.com/watch?v=pDR4K47RAHs 
 

Petra Berger + combo (4 pers) Showfacts: 
-Live optreden 
-Vleugel, bas, drums, keys (blazerspartijen) & sax  
-Speelduur 3 x 45 min. (binnen 4 uur) 
-Gage: € 5.500,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief klein geluid 
-Excl. Licht 

-TIP: bekijk de videopromo: http://www.youtube.com/watch?v=pDR4K47RAHs 
 
New Amsterdam Orchestra (olv Stephan Geusebroek) 6 pers. Showfacts: 
-Live optreden (6 muzikanten) 

-Speelduur: in overleg 
-Gage: € 7.250,- (min € 250,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 

-Exclusief eigen(!) monitorman (orkest): € 450,- excl. btw 
-Exclusief licht en geluid (rider) 
-Kosten Coördinatie gastsolisten: geheel afhankelijk van line-up..! 
-Exclusief arrangementen en evt. repetitie van gastsolisten 
-Kosten arrangementen: € 550,- per nieuw arrangement (geheel afhankelijk van line-up..!) 
-Tip: Bekijk diverse video's op: http://www.newamsterdamorchestra.com/ 
 

 
New Amsterdam Orchestra (olv Stephan Geusebroek) 12 pers. Showfacts: 
-Live optreden (12 muzikanten) 
-Speelduur: in overleg 
-Gage: € 9.750,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 

-Exclusief eigen(!) monitorman (orkest): € 450,- excl. btw 
-Exclusief licht en geluid (rider) 

-Kosten Coördinatie gastsolisten: geheel afhankelijk van line-up..! 
-Exclusief arrangementen en evt. repetitie van gastsolisten 
-Kosten arrangementen: € 550,- per nieuw arrangement (geheel afhankelijk van line-up..!) 
-Tip: Bekijk diverse video's op: http://www.newamsterdamorchestra.com/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ejv2gsfvS-8
https://www.youtube.com/watch?v=WooK6CDJ00k
http://www.youtube.com/watch?v=pDR4K47RAHs
https://www.youtube.com/watch?v=ejv2gsfvS-8
https://www.youtube.com/watch?v=WooK6CDJ00k
http://www.youtube.com/watch?v=pDR4K47RAHs
http://www.youtube.com/watch?v=pDR4K47RAHs
http://www.youtube.com/watch?v=pDR4K47RAHs
http://www.newamsterdamorchestra.com/
http://www.newamsterdamorchestra.com/


Meeropties: 

-New Amsterdam Gospel Choir (6 pers): € 4.250,- incl. alle voorbereidingen.  
-Extra koorleden: € 550,- p.p.   
-Extra strijkers: op aanvraag, (ca € 550,- p.p.) 
 
Indien opdrachtgever alle (of een aantal) songs digitaal wenst te ontvangen i.v.m. het pre-
programmeren van licht en/of special effects, dan zal daar een (n.t.b.) meerprijs voor berekend 
worden. 

 
Let op: De band dient 's middags ca. 4 uur te kunnen repeteren op locatie (met volledig 
aangesloten techniek - evt obv monitorgeluid). Gelieve hier rekening mee te houden.   
 
Tip: denk aub om de verlichte lessenaars, de risers en wel/geen gebruik van (baby)vleugel! Verder 
alles volgens rider. 

 
Richard Krajicek (Tennisclinic) Showfacts: 
-Een sportieve tennisclinic met Richard Krajicek, op elk geschikt tennispark (in- en outdoor) 
-Programma: ontvangst, speluitleg, tennisclinic, fotoshoot, meet & greet, naborrel 
-Tijdsduur: 2 a 3 uur 
-Deelnemers: 10 - max - 20 personen 
-Gage: € 7.450,- (burokorting n.v.t.)   excl. 21% BTW 

-Exclusief huur locatie, exclusief evt huur materialen, exclusief assistent bij grote groepen 
 
Richard Krajicek (College Tour setting) Showfacts: 
-Richard Krajicek beantwoord vragen van het publiek in een aansprekende College Tour-setting. 
-Tijdsduur: max. 1 uur 
-Deelnemers: in overleg 
-Gage € 9.250,- (burokorting n.v.t.)  excl. 21% BTW 

-Exclusief huur locatie, exclusief techniek, exclusief presentator 
 
Rocq-e Harrell Showfacts: 
-Tape optreden 
-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 2.975,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 

-Inclusief technicus en monitor/A-set 
 
Rudoph van Veen (Tv-chef) Showfacts: 
-Meesterkok en Meesterpatissier (De Makkelijke Maaltijd / Rudolph's Bakery) 
-Speelduur: max. 4 uur aaneengesloten op locatie 
-Gage: va € 5.950,- excl. 21% BTW  
-Exclusief assistent, ingrediënten en kookbenodigdheden 

-Optioneel: Meeruren op aanvraag 

 
Sandra & Tony Alessi Showfacts: 
-Tape optreden 
-Speelduur 1 x 30 / 40 min. 
-Gage: € 3.995,- (min €350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitorset 

 
Sigrid (Heilsoldate) Showfacts: 
-Tape optreden 
-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 2.195,- (min € 200,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set 

 
Sigrid (Heilsoldate) & 2 surprises Showfacts: 

-Tape optreden (Inclusief 2 danseressen) 
-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 2.895,- (min € 300,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set 
-TIP: Bekijk de videopromo: http://www.youtube.com/user/sigridhof 

 
 
 

http://www.youtube.com/user/sigridhof


Sjors van de Panne small acoustic Showfacts: 

-Live optreden (Sjors + 2 muzikanten)  
-Speelduur 1 x 25 a 30 min. 
-Gage: € 3.975,- (min € 275,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Uitsluitend voor kleine, intieme gelegenheden, of door het 'klein te maken': bijvoorbeeld in een 
theaterzaal met goed licht/geluid 
-Piano dient altijd te worden uitversterkt, tenzij een piano/vleugel aanwezig is (ook bij te huren 
evt) 

-Optioneel bij te boeken: Monitorset + FOH/MON-man (kosten op aanvraag) 
-Exclusief licht en geluid 
-Tip: Bekijk de videos: https://sjorsvanderpanne.nl/video/  
 
Sjors van de Panne met live band Showfacts: 
-Live optreden (Sjors + 4 muzikanten)  

-Speelduur 1 x 45 min. 
-Gage: € 4.975,- (min € 300- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Kan sophisticated, maar ook zeker feestelijk en herkenbaar, authentiek en dansbaar NL-repertoire 
in een eigentijds 'jasje' 
-Vleugel (of babyvleugel) is separaat in te huren 
-Optioneel bij te boeken: Monitorset + FOH/MON-man (kosten op aanvraag) 
-Exclusief licht en geluid 

-Tip: Bekijk de videos: https://sjorsvanderpanne.nl/video/   
 
Sjors van de gastsolist Showfacts: 
-Live optreden met diverse bands en orkesten (ook HaFaBra) 
-Speelduur: max 1 x 30 min. (6-8 liedjes aaneengesloten) 
-Gage: € 4.475,- (min € 275,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 

-Inclusief monitorset  
-Inclusief een repetitie op de dag van het event, direct aansluitend op het event 
-Exclusief licht, geluid, arrangementen en eventuele repetities op andere dag 
-Exclusief evt. extra wachturen monitoring ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities 
-Exclusief evt. auto-cue 
-Arrangementen & Muzikale coordinatie: (via Jos Pijnappel) € 750,- excl. 7% BUMA en 6% BTW 

-Tip: Bekijk de videos: https://sjorsvanderpanne.nl/video/ 
 
Tara McDonald Showfacts: 
-Live optreden 
-Speelduur 1 x 30 min.  
-Begeleiding mogelijk door DJ (naar eigen keuze)  
-Begeleiding mogelijk door New Amsterdam Orchestra olv Stephan Geusebroek) 

-Gage: € 5.450,- (min € 450,- burokorting) excl. 7% BUMA, 3% VECTA (verplicht) en 6% BTW 

-Exclusief 2 businessclass vluchten (meestal van/naar UK), hotel, vervoer + tourmanager  & 
catering, (stelpost ca. € 2.000,-) 
-Exclusief licht en geluid 
-TIP: Bekijk de videopromo: http://tinyurl.com/taravideopromo 
 
The New Party incl. DJ (besloten) Showfacts: 

-Live optreden (4 muzikanten, 3 vocalisten en 3 blazers) 
-Speelduur: 3 x 45 min binnen 5 uur 
-Gage: € 4.250,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Incl. DJ en DJ-Booth 
-Inclusief licht en geluid tot 750 personen (indoor) 
-Optioneel LED-scherm: (op aanvraag) 

-Optioneel artiesten begeleiden: (op aanvraag) 
-Bekijk de videopromo: https://www.youtube.com/watch?v=XGFSy9UrH4o 

-TIP: Bekijk de website: http://thenewparty.nl/ 
 
 
 
 

 
 

https://sjorsvanderpanne.nl/video/
https://sjorsvanderpanne.nl/video/
https://sjorsvanderpanne.nl/video/
https://www.youtube.com/watch?v=XGFSy9UrH4o
http://thenewparty.nl/


The New Party incl. DJ (openbaar) Showfacts: 

-Live optreden (4 muzikanten, 3 vocalisten en 3 blazers) 
-Speelduur: 3 x 45 min binnen 5 uur 
-Gage: € 3.450,- (min € 250,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Incl. DJ en DJ-Booth 
-Inclusief techniek o.b.v. inprikken 
-Exclusief eindgeluid en licht 
-Optioneel geluidstechniek:  

Meerkosten basisset geluid (tot 350 pers) + € 250,- excl. 7% BUMA en 6% BTW  
Meerkosten groter geluid (tot 750 pers) + € 400,- excl. 7% BUMA en 6% BTW  
Meerkosten groot geluid: (op aanvraag) 
-Optioneel LED-scherm: (op aanvraag) 
-Optioneel artiesten begeleiden: (op aanvraag) 
-Bekijk de videopromo: https://www.youtube.com/watch?v=XGFSy9UrH4o 
-TIP: Bekijk de website: http://thenewparty.nl/ 
 
The New Party incl. DJ (privefeesten) Showfacts: 
-Live optreden (4 muzikanten, 3 vocalisten en 3 blazers) 
-Speelduur: 3 x 45 min binnen 5 uur 
-Gage: € 3.800,- (min € 250,- burokorting) excl. 6% BTW 
-Incl. DJ en DJ-Booth 

-Inclusief licht en geluid tot 250 personen (indoor) 
-Optioneel LED-scherm: (op aanvraag) 
-Optioneel artiesten begeleiden: (op aanvraag) 
-Bekijk de videopromo: https://www.youtube.com/watch?v=XGFSy9UrH4o 
-TIP: Bekijk de website: http://thenewparty.nl/ 
 
The New Party excl. DJ (privefeesten) Showfacts: (niet actief communiceren) 

-Live optreden (4 muzikanten, 3 vocalisten en 3 blazers) 
-Speelduur: 3 x 45 min binnen 5 uur 
-Gage: € 3.450,- (min € 250,- burokorting) excl. 6% BTW  
-Inclusief licht en geluid tot 250 personen (indoor) 
-Optioneel LED-scherm: (op aanvraag) 
-Optioneel artiesten begeleiden: (op aanvraag) 

-Bekijk de videopromo: https://www.youtube.com/watch?v=XGFSy9UrH4o 
-TIP: Bekijk de website: http://thenewparty.nl/ 
 
They Want You 2disco! Showfacts: 
-Tape optreden (4 pers) 
-Medleys van  "high-energy" nummer-1 disco-hits 
-Speelduur 1 x 30 min. 

-Gage: € 2.995,- (min € 250,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 

-Inclusief technicus en monitor/A-set 
-TIP: Bekijk de videopromo:  http://youtu.be/Cgohf9XuPUY 
 
Tim & Faab Showfacts: 
-DJ show  
-Speelduur max 4 uur 

-Gage: € 3.650,- (min € 300,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief licht en geluid tot 800 personen 
-Inclusief 30m2 verlichte dansvloer 
-TIP: Bekijk de videopromo:  http://www.youtube.com/watch?v=T4dkfj-kmfw 
 
Wibi Soerjadi Showfacts: 

-In concert op locatie 
-Speelduur 1 x 45/60 minuten 

-Gage: Op aanvraag 
-Excl locatie en gestemde vleugel 
-Excl technicus (noodzakelijk in geval van uitversterking) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XGFSy9UrH4o
http://thenewparty.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=XGFSy9UrH4o
http://thenewparty.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=XGFSy9UrH4o
http://thenewparty.nl/
http://youtu.be/Cgohf9XuPUY
http://www.youtube.com/watch?v=T4dkfj-kmfw


SHOWSPECS BURO2010 MET BUROKORTING (SEPTEMBER 2016) 

 
Alain Clark full band Showfacts: 
-Live optreden (7 pers.) 
-Speelduur 1 x 60 min. 
-Gage: € 14.500,- (min € 750,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid (Inc. FOH/MON-man) 
-TIP: Optioneel is vader Dane Clark bij te boeken t.b.v. duet 'Father and Friend' 

(Meerkosten: € 1.250,- excl. 7% BUMA en 6% BTW - ovb van beschikbaarheid) 
 
Alain Clark small acoustic Showfacts: 
-Live optreden (gitaar + 2 backings of gitaar + toetsen)  
-Speelduur 1 x 25 a 30 min. 
-Gage: € 9.950,- (min € 500,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 

-Tot ca. 80 personen onversterkt mogelijk (in overleg) 
-Piano dient altijd te worden uitversterkt, tenzij een piano/vleugel aanwezig is 
-Optioneel bij te boeken: Monitorset + FOH/MON-man (kosten op aanvraag) 
-Exclusief licht en geluid 

-Tip: Bekijk de akoestische videopromo: http://www.youtube.com/watch?v=KmPWo2pk8yU 

-TIP: Optioneel is vader Dane Clark bij te boeken t.b.v. duet 'Father and Friend' 
(Meerkosten: € 1.250,- excl. 7% BUMA en 6% BTW - ovb van beschikbaarheid) 

Alain Clark gastsolist Showfacts: 
-Live optreden met diverse bands en orkesten 
-Speelduur: max 1 x 30 min. 
-Gage: € 8.950,- (min € 500,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 
-TIP: Optioneel is vader Dane Clark bij te boeken t.b.v. duet 'Father and Friend' 

(Meerkosten: € 1.250,- excl. 7% BUMA en 6% BTW - ovb van beschikbaarheid) 

Anouk Showfacts: 

-Optreden met live band 
-Optreden van 1 x 60 min. 
-Gage: Vanaf € 75.000,- (burokorting n.v.t.) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 
 
Bløf Showfacts: 
-Optreden met live band 

-Optreden van 1 x 60 min. 
-Gage: € 35.000,- (min € 750,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 
 

Blof akoestisch Showfacts: 
-Akoestisch optreden 
-Speelduur max. 40/45 min. 

-Gage: € 31.000,- (min € 1.000,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Tot max. 80 personen of optreden in professionele theaterzaal 
-Optreden is exclusief techniek, techniek in overleg 
 
Bo-Saris full band Showfacts: 
-Live optreden (Bass, drums, gitaar, toetsen, backings) 

-Speelduur 1 x 60 min. 
-Gage: € 7.250,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid (Inclusief technicus en eigen backline) 
 
Bo Saris small acoustic Showfacts: 

-Live optreden (Bo-Saris + 2 of 3 muzikanten)  
-Speelduur 1 x 25 a 30 min. 
-Gage: € 4.975,- (min € 350 burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid (Inclusief technicus en eigen backline) 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=KmPWo2pk8yU


Bo-Saris gastsolist Showfacts: 

-Live optreden met diverse bands en orkesten 
-Speelduur: in overleg (ca 6 songs aaneengesloten) 
-Repertoire in overleg 
-Gage: Vanaf € 4.975,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief monitorset 
-Exclusief licht, geluid, arrangementen en eventuele repetities 
-Exclusief evt. extra wachturen monitoring ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities 

-Huur arrangementen & Muzikale coordinatie: (via Jos Pijnappel) € 750,- excl. 7% BUMA en 
6% BTW 
 
Caro Emerald Full Band Showfacts: 
-Live optreden 
-Speelduur 1 x 45 a 60 min. 

-Gage: Vanaf € 30.000,-  (burokorting n.v.t.) excl. 7% BUMA en BTW  
-Exclusief licht en geluid 
 
Caro Emerald combo Showfacts: 
-Live optreden 
-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: Vanaf € 25.000,- (burokorting n.v.t.) excl. 7% BUMA en BTW 

-Exclusief licht en geluid 
 
Casual Casino (4 pers) Showfacts: 
-Live optreden (4 muzikanten) 
-Speelduur 3 x 45 min. (binnen 4 uur) 
-Gage: € 2.395,- (min € 200,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief geluid tot 350 personen en basis lichtsetje (4 parren)  
-Casual Casino is uit te breiden met Sax, Zangeres, Percussie of een DJ (meerkosten € 400,- per 
muzikant) 
-TIP: Bekijk de videopromo: http://www.youtube.com/watch?v=hjAvO2xQRH8& 
 
Casual Casino Deluxe (5 pers) Showfacts: 
-Live optreden (5 muzikanten, inclusief bassist) 

-Speelduur 3 x 45 min. (binnen 4 uur) 
-Gage: € 2.795,- (min € 225,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief geluid tot 350 personen en basis lichtsetje (4 parren) 
-Casual Casino is uit te breiden met Sax, Zangeres, Percussie of een DJ (meerkosten € 400,- per 
muzikant) 
-TIP: Bekijk de videopromo:  http://www.youtube.com/watch?v=gx6rpzygZs0&feature=youtu.be 
 
Chef’Special Showfacts: 

-Optreden met live band 
-Optreden van 1 x 60 min. 

-Gage: Vanaf € 35.000,- (burokorting n.v.t.) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 

Daniel Lohues Showfacts: 

-Solo optreden 
-Speelduur 1 x 45 min 
-Gage: € 10.450,- (burokorting n.v.t.) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief geluidstechnicus 
-Exclusief vleugel, licht en geluid 

Dave Vermeulen & Voltage (Live Band) Showfacts: 

-Optreden met live band 
-Mix van eigen repertoire (70's Rock 'n Roll) en TVOH-covers 
-Optreden van 1 x 60 min. 

-Gage: € 2.975,- (min € 300,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 

http://www.youtube.com/watch?v=hjAvO2xQRH8&
http://www.youtube.com/watch?v=gx6rpzygZs0&feature=youtu.be


Dave Vermeulen & Voltage (Live Band Akoestische set) Showfacts: 

-Optreden met live band 
-Mix van eigen repertoire (70's Rock 'n Roll) en TVOH-covers 
-Speelduur 1 x 25 min. 
-Gage: € 2.475,- (min € 250,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 

DI-RECT Showfacts: 
-Optreden met live band 
-Optreden van 1 x 60 min. 
-Gage: Vanaf € 19.750,- (min € 750,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 

DI-RECT Classic Covers set Showfacts: 

-Optreden met live band 
-Mix van eigen repertoire en covers van oa allergrootste klassiekers; van James Brown tot Adele en 
van Jessie J tot The Rolling Stones en alles daar tussen in. 
-Optreden van 1 x 60 min. 
-Gage: Op aanvraag (Vanaf € 25.000,- excl. 7% BUMA en 6% BTW) 
-Exclusief licht en geluid 

DJ Phalerieau Showfacts: 
-DJ set incl. MC Alainde Lon 
-Draaistijl: Eclectisch…een mix van House, Hip Hop & R’nB 

-Speelduur 1 x 90 min 
-Gage: € 1.975,- (min € 150,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 
-TIP: Bekijk de videopromo: https://www.youtube.com/watch?v=YbICXuEui_4 

Dotan live band Showfacts: 
-Live optreden 
-Speelduur 1 x 45 a 60 min. 
-Gage: Op aanvraag (Vanaf € 35.000,- excl. 7% BUMA en 6% BTW) 
-Bij voorkeur zittend publiek 

-Exclusief licht en geluid 
 
Dotan akoestisch Showfacts: 
-Live optreden (kleine setting) 
-Optreden van 1 x 30 min. 
-Gage: Op aanvraag (Vanaf € 30.000,- excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Bij voorkeur zittend publiek 

-Exclusief licht en geluid  
 
Handsome Poets Showfacts: 
-Optreden met live band 
-Optreden van 1 x 60 min. 
-Gage: Op aanvraag  

-Exclusief licht en geluid 
 
Jacqueline Govaert live band Showfacts: 
-Live optreden 
-Speelduur 1 x 60 min. 
-Gage: € 8.950,- (min € 450,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YbICXuEui_4


Jacqueline Govaert akoestisch Showfacts: 

-Live optreden (kleine setting) 
-Optreden van 1 x 30 min. 
-Gage: € 6.950,- (min € 450,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Optreden tot max. 200 personen 
-Exclusief licht en geluid* 
* Exclusief piano of vleugel 

-TIP: Bekijk de videopromo: http://youtu.be/BcpL93dq4IE 

 

Jennie Lena tape Showfacts: 
-Tape-optreden 
-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 2.975,- (min € 250,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set 

Jennie Lena small acoustic Showfacts: 

-Optreden met gitarist en 2 backings (Plug & Play) 
-Speelduur 1 x 25 a 30 min. 
-Gage: € 3.250,- (min € 250,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief geluid en licht 

Jennie Lena live band Showfacts: 
-Live optreden met band 

-Basis speelduur 1 x 45 a 60 min.   
-Gage: € 3.975,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief geluid en licht 

Jennie Lena gastsoliste Showfacts: 
-Live optreden met diverse bands en orkesten 
-Speelduur: in overleg (max 6-8 liedjes) 
-Gage: € 3.250,- (min € 250,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitorset 

-Exclusief licht, geluid, arrangementen en eventuele repetities 
-Exclusief evt. extra wachturen monitoring ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities 
-Repetities op de dag zelf: 500,- direct aansluitend qua tijd 
-Repetities op een andere dag: va. € 750,- (excl. monitoring / in overleg) 
-Huur arrangementen & Muzikale coordinatie: (via Jos Pijnappel) € 750,- excl. 7% BUMA en 
6% BTW 

Kraak & Smaak Soundsystem (DJ set) Showfacts: 
-DJ set (1 DJ & 1 MC of Vocaliste) 

-Speelduur 1 x 120 min 

-Gage: € 3.750,- (min € 350,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Optioneel percussie: € 400,- excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 
-TIP: Bekijk de videopromo: https://www.youtube.com/watch?v=ZO4r_BMWSQ8 

Kraak & Smaak Band Showfacts: 

-Live optreden (drums, zangeres, MC, DJ, toetsen, Bas) 
-Speelduur 1 x 45 min 
-Gage: € 7.500,- (min € 400,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 
-TIP: Bekijk de videopromo: http://tinyurl.com/kraaksmaakpromo 

Kris Berry Live Band Showfacts: 

-Live optreden (Zang, gitaar, double bas, trompet / keys, percussie) 

-Speelduur 2 x 45 of 3 x 30 min. 
-Gage: € 2.975,- (min € 250,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 

-Exclusief licht en geluid 
-TIP: Bekijk de videopromo: http://www.youtube.com/watch?v=zak5JOgwH4c 
 
 

http://youtu.be/BcpL93dq4IE
https://www.youtube.com/watch?v=ZO4r_BMWSQ8
http://tinyurl.com/kraaksmaakpromo
http://www.youtube.com/watch?v=zak5JOgwH4c


Kris Berry akoestische setting Showfacts: 

-Live optreden (3 personen) 
-Speelduur: 1 x 30 a 45 min. 

-Gage: € 2.275,- (min € 200,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 
-TIP: Bekijk de videopromo:  http://www.youtube.com/watch?v=zak5JOgwH4c 
 
Lange Frans tape (Exclusief techniek) Showfacts: 
-Tape optreden 
-Incl. Vocals Michael Bryan 

-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 2.975,- (min € 250,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 
-TIP: Optioneel is het mogelijk om een rap op maat bij te boeken.  

(Meerkosten: € 1.500,- excl. 7% BUMA en 6% BTW - Incl. telefonische briefing) 
-Bekijk de videopromo: http://tinyurl.com/LangeFransPromo 

-Bekijk de rap op maat videopromo: http://youtu.be/B2Cn0IRPe_s 

Lange Frans tape (Inclusief techniek) Showfacts: 

-Tape optreden 
-Incl. Vocals Michael Bryan 

-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 3.350,- (min € 250,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/B-set 
-TIP: Optioneel is het mogelijk om een rap op maat bij te boeken.  
(Meerkosten: € 1.500,- excl. 7% BUMA en 6% BTW - Incl. telefonische briefing) 
-Bekijk de videopromo: http://tinyurl.com/LangeFransPromo 

-Bekijk de rap op maat videopromo: http://youtu.be/B2Cn0IRPe_s 

Lange Frans (Live band) Showfacts: 
-Optreden met live band + Vocals Michael Bryan (+optioneel extra gastartiesten) 
-Optreden van 1 x 60 min. 
-Gage: € 5.450,- (min € 450,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 

-Exclusief licht en geluid 
-TIP: Optioneel is het mogelijk om een rap op maat bij te boeken.  
(Meerkosten: € 1.500,- excl. 7% BUMA en 6% BTW - Incl. telefonische briefing) 
-Bekijk de videopromo: http://tinyurl.com/LangeFransPromo 
-Bekijk de live band videopromo: http://tinyurl.com/Langefransliveband 

-Bekijk de rap op maat videopromo: http://youtu.be/B2Cn0IRPe_s 

Lisa Lois Showfacts: 

-Optreden met live band 

-Optreden van 1 x 60 min. 
-Gage: € 6.975,- (min € 450,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid 
 
Lisa Lois akoestisch Showfacts: 
-Speelduur 1 x 30 min 
-Inclusief gitarist of toetsenist en 2 backingvocals 

-Gage: € 5.475,- (min € 450,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief geluid tot 500 personen (indoor) 
 
Miss Montreal full band Showfacts: 
-Live optreden  
-Speelduur 1 x 60 min. 

-Gage: € 19.750,- (min € 750,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 

-Exclusief licht en geluid (Inclusief monitorset) 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=zak5JOgwH4c
http://tinyurl.com/LangeFransPromo
http://youtu.be/B2Cn0IRPe_s
http://tinyurl.com/LangeFransPromo
http://youtu.be/B2Cn0IRPe_s
http://tinyurl.com/LangeFransPromo
http://tinyurl.com/Langefransliveband
http://youtu.be/B2Cn0IRPe_s


Miss Montreal small acoustic Showfacts: 

-Live optreden (+ bas en toetsen) 
-Speelduur 1 x 30 min. 
-Gage: € 12.500,- (min € 500,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief geluid tot 500 personen 
-Exclusief licht 
 
Racoon Showfacts: 

-Live optreden met band 
-Speelduur 1 x 60 min. 
-Gage: Op aanvraag 
-Exclusief licht en geluid  
 
Rob de Nijs Tape Showfacts 

-Tape optreden 
-Speelduur 1 x 30/40 min. 
-Gage: € 8.450,- (min € 450,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitorset  
-Geluidset en extra techniek: op aanvraag v.a. € 500,-  
 
Rob de Nijs Live met Pur Sang band Showfacts: 

-Live optreden 
-Speelduur 1 x 60 min. 
-Gage: € 14.750,- (min € 750,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief controlset, monitors/FOH & technici, exclusief FOH, eindgeluid en licht 
 
Rob de Nijs small acoustic Showfacts: (alleen 'op aanvraag' mogelijk) 
-Live optreden (+ 3 muzikanten) 

-Speelduur 1 x 30/40 min. 
-Gage: € 9.950,- (min € 500,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Optreden tot max. 200 personen 
-Exclusief licht en geluid (Inclusief monitorset) 
 
Rob de Nijs Gastsolist Showfacts:  

-Live optreden met diverse bands en orkesten 
-Speelduur: in overleg 
-Gage: Vanaf € 8.450,- (min € 450,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW   
-Inclusief technicus en monitorset 
-Exclusief licht, geluid, arrangementen en eventuele repetities / repertoire in overleg 
-Exclusief evt. extra wachturen ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities  
-Huur arrangementen & Muzikale coordinatie: (via Jos Pijnappel) € 750,- excl. 7% BUMA en 

6% BTW 

Rondé Showfacts: 
-Optreden met live band 
-Optreden van 1 x 60 min. 
-Gage: Op aanvraag  
-Exclusief licht en geluid 

 
Sandra van Nieuwland akoestisch Showfacts: 

-Live optreden (+ gitarist & toetsenist) 
-Speelduur 1 x 25 a 30 min. 
-Gage: € 4.975,- (min € 400,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor/A-set tot 400 personen (indoor) 
-Optioneel strijkers: Op aanvraag 
- TIP: Bekijk de videopromo: http://www.538.nl/gemist/27985/mini-concert-sandra-van-

nieuwland 

http://www.538.nl/gemist/27985/mini-concert-sandra-van-nieuwland
http://www.538.nl/gemist/27985/mini-concert-sandra-van-nieuwland


Sandra van Nieuwland full band Showfacts: 

-Live optreden (Ca 6 personen - setting wordt specifiek aangepast naar gelang het event) 
-Speelduur 1 x 60 min.  
-Gage: Vanaf € 8.000,- (min € 450,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid (Inclusief monitorset) 
 
Sandra van Nieuwland gastsoliste Showfacts: 
-Live optreden met diverse bands en orkesten 

-Speelduur: in overleg (ca 6 songs aaneengesloten) 
-Repertoire in overleg 
-Gage: Vanaf € 4.975,- (min € 400,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief monitorset 
-Exclusief licht, geluid, arrangementen en eventuele repetities 
-Exclusief evt. extra wachturen monitoring ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities 

-Huur arrangementen & Muzikale coordinatie: (via Jos Pijnappel) € 750,- excl. 7% BUMA en 
6% BTW 
 
Superstijl Showfacts: 
-DJ optreden (2 DJ's & 1 VJ) 
-Speelduur: max. 4 uur 
-Gage: € 2.750,- (min € 250,- burokorting) excl. 7% BUMA en 21% BTW 
-Inclusief decor en stemsysteem 
-Exclusief licht, geluid en overige techniek 
-TIP: Bekijk de videopromo: https://www.youtube.com/watch?v=efHTWeBD1qE 

Trijntje Oosterhuis tape Showfacts:  

-Tape optreden (alleen mogelijk bij Besloten events*) 
-Speelduur 1 x 30 min. 

-Gage: Vanaf € 7.750,- (min € 500,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief technicus en monitor-set (meerprijs A-set op aanvraag) 
-Exclusief eindgeluid en licht, evt. extra wachturen artiest/crew 
-Exclusief riderwensen 

(* Besloten = geen kaartverkoop, geen externe communicatie/pers, geen koppeling aan merk, geen, social 
media, alleen besloten doelgroep op uitnodiging) 

Trijntje Oosterhuis met band Showfacts:  

-Live optreden Trijntje Oosterhuis met band (bezetting in overleg: van 4 tot 8 pers., of meer op 
aanvraag) 

-Basis speelduur 1 x 60/75 min.   
-Gage: op aanvraag vanaf € 17.500,- (min € 500,- burokorting) voor de 4-persoons bezetting excl. 
7% BUMA en 6% BTW 

-Inclusief eigen backline en 2 eigen soundengineers 
-Exclusief geluid en licht en eventuele verdere technische uitbreidingen 
-Exclusief evt. extra wachturen artiest/crew/band ivm eerder klaarstaan/latere afbouw, 
soundchecks en/of repetities 

-Eventuele externe uitingen van/over dit optreden graag van tevoren in overleg met het 
management ter goedkeuring 

Trijntje Oosterhuis met Traincha Bigband Showfacts: NIEUW! 
-Live optreden Trijntje Oosterhuis met bigband (bezetting: 19 pers.)  
-Basis speelduur 1 x 60/75 min. of anders in overleg  
-Gage: op aanvraag vanaf € 17.750,- (min € 500,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-Inclusief eigen backline en 2 eigen soundengineers 
-Exclusief geluid en licht en eventuele verdere technische uitbreidingen 

-Exclusief evt. extra wachturen artiest/crew/band ivm eerder klaarstaan/latere afbouw, 

soundchecks en/of repetities 
-Eventuele externe uitingen van/over dit optreden graag van tevoren in overleg met het 
management ter goedkeuring 

https://www.youtube.com/watch?v=efHTWeBD1qE


 

Trijntje Oosterhuis (A Christmas Evening with Trijntje) Showfacts: NIEUW! 
-Live optreden Trijntje Oosterhuis & gitarist  
-Soulvol kerstrepertoire (aan te passen naar gelang kerst-, eindejaars-, nieuwjaarsevent) 
-Te boeken in de periode november t/m januari 
-Speelduur 1 x 30 a 45 min. 
-Gage: Op aanvraag  
-Inclusief 1 technicus 

-Exclusief techniek conform rider 
-Exclusief evt. extra wachturen artiest/crew ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities 
-Eventuele externe uitingen van/over dit optreden graag vantevoren in overleg met het 
management ter goedkeuring 
-Optioneel: 3 Gospels: € 1.500,- excl. 7% BUMA en 6% BTW 
-TIP: Bekijk de videopromo: https://www.youtube.com/watch?v=OZfVDLXU3e4 

Trijntje Oosterhuis met pianist (of gitarist) Showfacts: 
-Speelduur 1x30 min. (of anders in overleg)  
-Gage: € 9.975,- (min € 475,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW  

-Inclusief 1 technicus 
-Exclusief alle techniek, goed gestemde vleugel (conform rider)   
-Exclusief evt. extra wachturen artiest/crew ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities 
-Eventuele externe uitingen van/over dit optreden graag van tevoren in overleg met het  
management ter goedkeuring 

Trijntje Oosterhuis gastsoliste Showfacts: 
-Live optreden met diverse bands en orkesten (in overleg) 
-Speelduur: in overleg 1-6 nummers 
-Gage: Vanaf € 9.975,- (min € 475,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 

-Inclusief technicus  
-Exclusief licht, geluid, monitoring, arrangementen/uitschrijfkosten repertoire en eventuele 
repetities 
-Exclusief evt. extra wachturen artiest/crew ivm eerder klaarstaan, soundchecks en/of repetities 
-Eventuele externe uitingen van/over dit optreden graag van tevoren in overleg met het 
management ter goedkeuring 

-Huur arrangementen & Muzikale coordinatie: (via Jos Pijnappel) € 750,- excl. 7% BUMA en 
6% BTW 

Veldhuis & Kemper Showfacts: 
-Cabaret / zang / piano voorstelling (op maat) 
-Optreden van 1 x 30 a 40 min. 
-Inclusief voorbespreking 

-Gage: Vanaf € 12.500,- (burokorting n.v.t.) excl. 6% BTW 
-Exclusief licht en geluid * (incl technicus) 
* Exclusief piano of vleugel 

Richard Kemper Showfacts: 
-Lezing "van reclameman tot cabaretier - van Wijsneus tot Feestneus" 
-Duur: ca 45 min. (in overleg) 
-Gage: € 4.800,- (burokorting n.v.t.) excl. 21% BTW 
-Exclusief licht en geluid 
 
Wicked Jazz Sounds DJ set Showfacts: 

-Bezetting: DJ, sax, zangeres 
-Optreden van 1 x 120 min. 
-Gage: € 2.475,- (min € 250,- burokorting) excl. 7% BUMA en 6% BTW 

-€ 350,- per muzikant extra (optioneel, bijv. percussie, gitaar, toetsen) 
-Exclusief licht en geluid 
-TIP: Bekijk de videopromo: http://youtu.be/2xV4alMajXM 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OZfVDLXU3e4
http://youtu.be/2xV4alMajXM

