
Entertainment aan boord 

 

CULINAIR ENTERTAINMENT 

Palingroker €385.00 

Paling bij palingroker (½ pond p.p.) € 8.10 

Aan alle opvarenden kan een demonstratie palingroken worden gegeven. Hierbij zal verse 

paling onder toeziend oog van uw gasten worden gerookt. Niet alleen een ambacht, maar ook 

een lekkernij. De gezellige palingrokers praten over hun belevenissen in de visserij, al moet u 

deze anekdotes wel met een korreltje zout nemen. 

Minimale afname paling is 25 pond. 

 

DIVERS MUZIKAAL 

Troubadour 

De troubadour brengt vertier en gezelligheid,waarbij ook meegezongen kan worden. Zijn 

repertoire zal jong en oud aanspreken. 

4 x 45 min. € 470.00 

5 x 30 min. € 540.00 

Accordeonist 

Verras uw gasten met een accordeonist. Er kunnen verzoeknummers gespeeld worden, er kan 

meegezongen worden en gedanst. Door de veelzijdigheid van het repertoire is er voor elk wat 

wils. 

4 x 45 min. € 560.00 

5 x 30 min. € 600.00 

Real Time 

Met een omvangrijk repertoire (jazz, blues, latin en popclassics) en een mooi akoestisch 

geluid is deze band in staat uw feest van een elegante en originele sfeer te voorzien. Muziek 

die gesprekken de ruimte geeft, voor gezelligheid zorgt en uitnodigt tot een dansje. 

4 x 45 min. € 1068.00 

5 x 30 min. € 1260.00 

Drive-In (5 uur) € 700.00 Drive-In show met een allround diskjockey, die garant staat voor 

een gezellige avond met 

leuke muziek. Of het nu gaat om Top-100 muziek, dance classics, Nederlandstalige 

meezingers of andere genres, met de ruime muziekcollectie en de  vele toppers voorhanden 

kan de avond niet meer stuk. 

Drive-In met karaoke (5 uur) € 880.00 

Drive-In show met karaoke incl. geluidsinstallatie, bediening en presentator. 

 

AKOESTISCHE DUO’S 

Ministerie van Ongehoorde Zaken 

Er is maar een Ministerie in Nederland dat in het juiste tempo werkt. Geniet u van een Parijse 

sfeer met chansons en echte musette? En houdt u van een zwoele Argentijnse tango of een 

Italiaanse dans? U staat open voor het unieke Ongehoorde lied? Dit duo speelt en zingt het 

allemaal en laat u puur genieten. Ook Amsterdamse liedjes en zeemansrepertoire behoren tot 

de mogelijkheden. 

4 x 45 min. € 1020.00 

5 x 30 min. € 1260.00 

Fisherman’s Friends 

Deze twee gepekelde zielen zijn echte Fisherman’s Friends. Vandaar dat hun repertoire 

bestaat uit muziek en liederen die op het schip thuishoren. Op  de woelige baren, Het café aan 



de haven, Bloody Mary, West Zuidwest van Ameland, etc. Maar een gezellig 

achtergrondmuziekje kan natuurlijk ook. 

4 x 45 min. € 1020.00 

5 x 30 min. € 1260.00  

Tintje Mokum 

André Vrolijk, een begrip in de Amsterdamse muziekwereld, brengt samen met zijn bassist 

een zeer gevarieerd programma. Het echte Amsterdamse repertoire, het levenslied, maar ook 

de tango, de Franse musette en zeemansliederen worden u op vakkundige wijze gepresenteerd 

met een accordeon, contrabas en zang. 

4 x 45 min. € 1050.00 

5 x 30 min. € 1260.00 

Cool Gipsy Hot Hot 

Met temperamentvol gitaarspel en zang brengt dit enthousiaste duo de gasten in Mediterrane 

sferen. 

4 x 45 min. € 1020.00 

5 x 30 min. € 1260.00 

 

VERSTERKTE DUO’S & BANDS 

Big Bucks & Easy Money 

Mr. Bucks en Mr. Money ontmoetten elkaar in 1992 op het Rotterdamse 

conservatorium.Intussen zijn ze afgestudeerd en allebeiwerkzaam als popdocent. Met het 

tijdens de  opleiding opgerichte duo spelen ze met veel succes in Nederland en de omliggende 

landen.Hun repertoire bestaat uit Engelstalige pop, rock, blues en country, van de jaren 50 tot 

nu. 

4 x 45 min. € 1050.00 

5 x 30 min. € 1134.00 

 

 

 

 

 


