DJ Zano
www.djzano.nl

DJ Zano
DJ Zano is de drive-in show / discotheek voor feesten en partijen in de
regio Nijmegen. Wij hebben een persoonlijke benadering en maken feestjes
op maat.
Je kunt ons inhuren voor de muziek met apparatuur waarop je lekker
kunt dansen met een mooie lichtshow (video).
DJ Zano verzorgt feestavonden, verjaardagen, bruiloften,
personeelsfeesten, themafeesten, kinderfeestjes.

De Muziek:


DJ Zano denkt met u mee!
Om het een feest te laten slagen denkt DJ
Zano met u mee!
Vooraf aan het feest / de gelegenheid zal er
uitgebreid contact zijn om alles met u te
bespreken.




Je kunt een Top 20-30 opstellen
met je favoriete muziekummers
die door DJ Zano verspreid over
de avond worden gedraaid.
Gasten kunnen altijd verzoekjes
aanvragen op het feest.
DJ Zano heeft een uitgebreide
keuze aan muziek: Top 40,
House, Nederlandstalig,
Kindermuziek, Apres Ski,
Carnaval, Jaren 60, 70, 80 , 90.

De Lichtshow:
DJ Zano heeft een mooie lichshow met scanners, barrel scans, led parren,
laser, kleuren spots, rookmachine, stroboscoop.

Aanvullende informatie:



Contact:
DJ Zano
www.djzano.nl
info@djzano.nl
Harm Beumer
06-20528244

De kosten / prijs:
De prijs is mede afhankelijk van het
tijdstip, de duur van het feest, de
locatie en de wensen voor het feest.
Prijsindicatie:
 € 450,- voor een optreden in
de regio Nijmegen.

Waarom moet je DJ Zano boeken?






Goed geluid met professionele
apparatuur en een mooie lichtshow!
Persoonlijke benadering.
Feesten op maat, uw wensen staan
centraal.
Uitgebreid contact om het optreden
/ feest te bespreken!
U ontvangt altijd een bevestiging
van een boeking / reservering met
duidelijke voorwaarden.










Foto Projectie!
Extra Optie:
Wij zorgen ervoor dat
de foto’s van het feest
op een scherm / muur
te zien zullen zijn.



Vooraf zullen wij de locatie gaan
bekijken.
De totale opbouwtijd van de
apparatuur bedraagt 2 uur, het
afbreken 1 uur.
Voor de apparatuur en het licht
hebben wij 1 vrije groep nodig
voor het stroomverbruik
(vereist).
De benodigde ruimte die DJ
Zano nodig heeft om zijn spullen
te plaatsen zijn 5 x 3 meter.
Voor de crew gratis drinken en
eten op de middag / avond.
Boekingen zullen op de Agenda
van DJ Zano worden geplaatst:
www.djzano.nl/agenda
1 week voor aanvang van het
feest zal er nog telefonisch
contact zijn om de laatste details
te bespreken.
Tijdens het feest worden foto’s /
video’s gemaakt voor de
website.

