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3. Voorwoord

"Kies de juiste show met dj die bij jullie feest past"

Een bruiloft of feestavond om nooit te vergeten: Dat is onze missie
Dat kan alleen als jullie een dj hebben die luistert naar jullie wensen en aanvoelt 
wat jullie gasten willen.
Ook mag een mooie lichtshow en sprankelend geluid niet ontbreken. 

Kies uit één van onze standaard shows en laat ons weten wat je van de dj verwacht. 
Zo kunnen wij een passende drive in show met dj aanbieden voor een feest om nooit 
te vergeten.

Viert u feest op uw thuislocatie of op een feesttent? Dan denken wij graag met u mee 
om de locatie geheel naar wens aan te kleden.

Wij hebben diverse mogelijkheden en de kennis in huis om op elke locatie de perfecte 
sfeer en uitstraling te creëren.

Door onze samenwerking met diverse bedrijven in de regio kunnen we ook een totaal- 
pakket aanbieden. Samen met u plannen we het gehele feest en blijven wij uw 
contactpersoon.

Een kleine opsomming waar wij u mee van dienst kunnen zijn:
aankleding van u locatie, catering, feesttent, meubulair, podium, fotograaf.

Voor een onvergetelijke dag nemen we vooraf graag de volledige dag met u door in 
een persoonlijk gesprek. We bespreken samen met u alle belangrijke punten zodat niets 
wordt vergeten. Daarnaast kunnen we in dit gesprek de afspraken maken over 
bijvoorbeeld op- en afbouw van de apparatuur zodat jullie hier zo min mogelijk hinder 
van ondervinden. 
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4. Basic show

De basic show is ondeze basisshow en er is de 
keuze uit 3 type dj booth.

Type 1 is een smalle witte dj tafel en is 
voorzien van LED-verlichting en 110 cm. breed.
Type 2 is een steigerhouten dj meubel 
en is 170 cm breed.
Type 3 is een brede witte dj booth van 
1,70m breed en is voorzien van strepen 
met LED-verlichting.

Wat krijg je bij de Basic Show?

Dj booth naar keuze
2x truss paal van 125cm hoog
4x led movinghead
Pioneer pro dj set inc. draadloze microfoon
Geluidsset tot 150 personen
Lichtcomputer
Hazer [Rooknevel machine]
Allround dj voor max. 5 uur
Opbouw, afbouw en transport
Kennismakingsgesprek met de dj

Interesse in de Basic Show? 

Mail voor beschikbaarheid en actuele
prijzen naar info@dj-jack.nl 
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5. Compact show

Onze compactshow neemt, zoals de naam 
al zegt, niet veel ruimte in beslag. Toch ziet 
deze show er leuk uit. 

De witte dj booth en de witte zuilen zijn
voorzien van LED-verlichting en zijn in  
elke gewenste kleur te zetten.

De show is voorzien van twee movingheads
om elke gewenste sfeer te creëren. 

Wat krijg je bij de Compact Show?

Witte dj booth met LED-verlichting
2x LED-zuil met LED-verlichting 1m hoog
2x movinghead 
Pioneer pro dj set inc. draadloze microfoon
Geluidsset tot 150 personen
Lichtcomputer
Hazer [Rooknevel machine]
Allround dj voor max. 5 uur
Opbouw, afbouw en transport
Kennismakingsgesprek met de dj

Interesse in de Compact Show

Mail voor beschikbaarheid en actuele
prijzen naar info@dj-jack.nl 
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6. White show

Bij onze White Show heeft u de keuze uit
3 type dj booth.

Type 1 is een smalle witte dj tafel en is 
voorzien van led verlichting en 110 cm. breed.
Type 3 is een brede witte dj booth van 
170 cm. breed en is voorzien van strepen 
met led verlichting.

Wat krijg je bij de White Show?

Dj Booth naar keuze
4x Witte riser waarvan 2x 90cm 2x 120cm
4x movinghead 
Pioneer pro dj set inc. draadloze microfoon
Geluidsset tot 150 personen
Lichtcomputer
Hazer [Rooknevel machine]
Allround dj voor max. 5 uur
Opbouw, afbouw en transport
Kennismakingsgesprek met de dj

Interesse in de White Show

Mail voor beschikbaarheid en actuele
prijzen naar info@dj-jack.nl 
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7. Classic show

Onze Classic Show heeft een klassieke 
uitstraling door middel van de spiegelbollen.
Ook bij deze show is er de keuze uit 3
types dj booth.

Type 1 is een smalle witte dj tafel en is 
voorzien van led verlichting en 110 cm. breed.
Type 2 is een steigerhouten dj meubel 
en is 170 cm. breed.
Type 3 is een brede witte dj booth van 
170 cm. breed en is voorzien van strepen 
met LED-verlichting.

Wat krijg je bij de Classic Show?

Dj Booth naar keuze
2x  truss van 125cm met spiegelbol van 50cm
1x 4-bar met LED-spots
Pioneer pro dj set inc. draadloze microfoon
Geluidsset tot 150 personen
Lichtcomputer
Hazer [Rooknevel machine]
Allround dj voor max. 5 uur
Opbouw, afbouw en transport
Kennismakingsgesprek met de dj

Interesse in de Classic Show

Mail voor beschikbaarheid en actuele
prijzen naar info@dj-jack.nl 
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8. Deluxe show

Onze Deluxe Show bevat alle elementen 
van bovengenoemde shows, met extra 
vier movingheads waarmee voor een 
flitsende show. De dj booth heeft een 
mooie uitstraling door de LED-Strips.

Type 1 is een smalle witte dj tafel en is 
voorzien van led verlichting en 110 cm. breed.

Type 3 is een brede witte dj booth van 
170 cm. breed en is voorzien van strepen 
met LED-verlichting.

Wat krijg je bij de Deluxe Show?

Dj Booth naar keuze
2x  truss van 125cm 2x truss van 150cm
4x Movinghead 4x Led strip
Extra optie witte sleeves om de truss
Pioneer pro dj set inc. draadloze microfoon
Geluidsset tot 150 personen
Lichtcomputer
Hazer [Rooknevel machine]
Allround dj voor max. 5 uur
Opbouw, afbouw en transport
Kennismakingsgesprek met de dj

Interesse in  de Deluxe Show

Mail voor beschikbaarheid en actuele
prijzen naar info@dj-jack.nl 

      Roijendijk Licht & Geluid | Houtwolstraat 16B 5451 HX Mill | 06-46281430 | www.r-lg.nl | info@r-lg.nl
              Rek. IBAN NL40RABO0110515218 | BTW NL 150063957 BOl  | KvK 17140608



9. Extra mogelijkheden

Confetti

Wilt u een spetterende opening van uw 
feest avonds tijdens een toast of openingsdans.?
Denk dan eens aan een confetti moment. 
Wij leveren de buizen van Magic FX en zijn
 brand veilig en de confetti laat geen kleur
 sporen achter op de vloer. De confetti is in 
alle kleuren leverbaar en zelfs als rode hartjes.

Vraag ons naar de actuele prijzen.

Fotograaf 

Wij werken veel samen met Mooi & Mooi fotografie. 
Fotografe Kristel Beelen weet in elke situatie de
perfecte plaatjes te schieten en maakt mooie en 
pure foto's van jullie bruiloft of feestavond.

Zie voor meer informatie ook de website van 
Mooi & Mooi fotografie: www.mooi-fotografie.nl

Fotobooth

Een sensatie tijdens elke feestavond is de fotobooth.
Laat uw gasten zélf foto’s maken met deze 
compacte fotoBooth.  Bij de fotobooth zit een USB stick
inbegrepen en is direct bij het ophalen van de fotobooth
 beschikbaar met daarop de gemaakte fotos.

Deze fotobooth is leverbaar bij beschikbaarheid 
en alleen te boeken inclusief een drive in show.

Prijs van fotobooth inclusief usb stick €195,-
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10. Extra mogelijkheden

LED-foamsticks

Wanneer het feest op volle gang is, kunnen jullie alle gasten  
van foamsticks voorzien. De lichtjes tussen de dansende  
gasten zorgen meteen voor een magisch effect.
Deel bijvoorbeeld de foam sticks vlak voor jullie
openingsdans uit.
Zo zullen jullie tijdens deze bijzondere dans omringd worden 
door lichtjes en wordt dit moment nóg romantischer!

Informeer naar de actuele prijzen.
Tegen een meerprijs kunnen deze bedrukt worden met 
een zelfgekozen tekst.

Extra sfeerverlichting

Met onze LED-verlichting kunt u elke locatie omtoveren tot elke gewenste sfeer die u voor ogen heeft.
Dit kan zowel in de feestzaal als buiten, bijvoorbeeld bij de entree of oprijlaan. 
Op deze manier kunnen we een compleet andere sfeer aan de locatie geven. 
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11. Bruiloftceremonie

Bij het woord ‘ceremonie’ denkt u misschien aan een stijve, plechtige aangelegenheid.  
Toch is er tegenwoordig vrij veel ruimte om jullie trouwlocatie een eigen  invulling te geven, 
aangezien dit is een onmisbaar onderdeel is van de trouwdag!

Jullie ceremonie kun je op een heleboel manieren persoonlijk maken met een gave ceremonie act. 
Maak je entree in de trouwzaal op een nummer dat veel voor jullie betekent, live gezongen door een 
zanger of zangeres of instrumenteel door bijvoorbeeld een pianist, gitarist of violist.

Mocht er voor de ceremonie ter uitversterking van de ambtenaar of artiest appartuur nodig zijn,
dan kunnen wij daar een passend pakket inclusief bediening voor aanbieden.
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