Je hoort ze allemaal bij Disco Royaal!
Trouwen doe je maar 1 keer, en het liefst met Disco Royaal (DJ ★
Partyjock ★ Entertainer Dimitri Visch). De bruiloft DJ voor
Rotterdam en omstreken.
Met ruim 100 bruiloften per jaar op de meest mooie en
uiteenlopende locaties in Rotterdam (De Kuip, SS Rotterdam, Café
Rotterdam, Ahoy, Luxor), heeft Disco Royaal de ervaring en de
professionaliteit in huis die jullie zoeken!
Compleet met passend licht en geluid zorgt DJ Dimitri voor een
bruiloftsfeest dat nog lang in het geheugen gegrift zal staan
van de gasten en het bruidspaar.
De mooiste dag van jullie leven moet
natuurlijk feestelijk afgesloten
worden. Persoonlijk contact is hierbij het
toverwoord. Alles moet perfect zijn
afgestemd. De muziekkeuze is dan ook erg belangrijk
en er moet een klik met de DJ zijn. Wat mag er wel en
wat mag er niet gedraaid worden en wordt het
bruidspaar verrast met stukjes en sketches? Allemaal
vragen die we samen met jullie, de ceremoniemeester
en de locatie van te voren bespreken.
Dit alles doen wij aan de hand van een uitgebreide
(online) vragenlijst en persoonlijk contact. Tot aan het
trouwen toe en na afloop zijn er meerdere
contactmomenten. Gewoon thuis aan de keukentafel
of op de locatie. Een kennismakingsgesprek in een
leuke koffiezaak? Wij trakteren.
DiscoRoyaal ®, een Rotterdamse drive-in show met
een muzikale tijdreis door de jaren 70, 80, 90 en het
heden.

DJ ★ Partyjock ★ Entertainer Dimitri Visch neemt jullie met zijn Bruiloft
Drive-in Show mee naar ongekende muzikale hoogte.
Vette disco, foute nummers, tropische verrassingen, verdwaalde schlagers,
Nederlandstalige meezingers, en een (inter)actieve DJ zorgen tijdens een
Disco Show van DiscoRoyaal keer op keer voor een aha-erlebnis bij de
feestgangers
Enthousiast geworden?
Check dan snel of je datum nog beschikbaar is op www.discoroyaal.nl!
Bij alle shows, verzorgen wij, tenzij anders afgesproken, passend licht en
geluid en vermaken wij uw gasten.

Uit ruim 150 evaluaties scoren wij maar liefst een 9,3 op
basis van sfeer, klantvriendelijkheid en muziekkeuze!

Onze voordelen:
Geringe investering, wij hanteren een betaalbare all-in prijs, geen
verrassingen achteraf.
Meer dan 20 jaar ervaring!
Hoewel wij graag in de regio groot Rotterdam werken, treden we op in heel
Nederland en in het buitenland.
Wij ontlasten jullie in deze drukke tijd met het totaal verzorgen van het
entertainment en de afstemming met de locatie.
Muziekkeuze is op maat (intake) en wordt vast gelegd in een online
omgeving.
Verzoekjes zijn mogelijk binnen jullie muziekwensen (met verzoekkaartjes).
Ook zeer geschikt voor jubilea (12,5, 25, 40 jaar getrouwd).
Meerdere stijlen zijn mogelijk: zolang het maar feest is.
Geschikt voor grote en kleine zalen, met of zonder internationaal publiek.
Wij nemen alle muziek mee.
(draadloze) Microfoon aanwezig voor speeches, stukjes, aankondigingen,
huldigingen etc. Inclusief zangset voor artiesten.
Wij nemen indien nodig alle apparatuur en techniek mee (complete compacte
set inclusief verlichting). Jullie hoeven niets te doen.
Apparatuur beschikbaar? Wij pluggen in. Wij stemmen af met de aanwezige
techniek en locatie. Jullie betalen dan alleen het DJ Only tarief.
Wij zijn verkleed! Strak in pak of informeel. Het is afgestemd.
De muziek is afgestemd op het gezelschap.
Al ons werk kent een natuurlijke opbouw. Jullie gasten moeten kunnen
genieten van de muziek, maar ook verstaanbaar met elkaar kunnen praten
en borrelen en als het feest eenmaal is losgebarsten gaan wel vol open.
Wij schuwen geen microfoon gebruik (mits gewenst) en kunnen presenteren.
Wij denken mee.

Shows met licht en geluid zijn inclusief:
3 uur voorbereiding, inclusief afstemming met de locatie
Eigen online omgeving voor verzoeknummers en afspraken.
Contactmomenten (op locatie, of per mail en telefoon)
Volledig voorzien van eigen geluidsapparatuur en licht
Muziek met of zonder Dance Classics op vinyl
Geluid (inclusief zangset voor artiesten)
Microfoon aanwezig (3 maal draadloos)
DJ booth
1,5 uur opbouw met of zonder roadie
30 minuten voor aanvang staan wij klaar.
5 uur aaneengesloten top entertainment
1,5 uur afbouw met of zonder roadie
Geen reiskosten binnen Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland.
Reistijd naar/ van locatie
Meer dan 20 jaar ervaring.
Algemene voorwaarden DiscoRoyaal van toepassing

Een Bruiloft Drive-In show van DiscoRoyaal.nl tot
200 personen bestaat uit:
Een witte design DJ Booth, geluid, 1 multi FX licht set (2 maal derby,
2 maal spot, stroboscoop en groen/rode laser met spiegelbol).
Benodigde ruimte: minimaal 4 x 2 m.
Benodigde opbouwtijd: 90 minuten
Benodigde stroomvoorziening: 1 vrije stroomgroep (16 AMP)
5 uur aaneengesloten een ervaren DJ, afgestemd op het feest
Verlenging is mogelijk per uur.
Combinatie met ander entertainment is mogelijk (artiest, zanger etc)

Prijslijst 2020 (inclusief BTW)
Bruiloft Drive in Show tot 200 personen

€ 750

Bruiloft Drive in Show met meer dan 200
personen

Prijs op aanvraag

Bruiloft DJ Only (Alle apparatuur is
aanwezig)
Vraag naar de rider

€ 96,80,- per uur

Bruiloft DJ Only (indien wij een DJ Booth
met apparatuur meenemen) en inprikken op
het aanwezige geluid.

€ 108,90,- per uur

Optioneel bij te boeken (Op aanvraag)
Gastoptreden van saxofonist, zanger of zangeres
Wij kunnen afhankelijk van uw wensen en budget een bekende en/of
onbekende artiest boeken die past in de sfeer van de avond.
Verlichte dansvloer en karaoke
De Prijs van een verlichte dansvloer is
afhankelijk van formaat en de locatie.
Daarnaast kunnen wij een karaoke set
leveren.
Uitgebreide lichtshow
Je kunt denken aan een kleine uitbreiding op
de standaard licht set, maar ook een
uitbreiding door de volledige zaal is
mogelijk.

Contactgegevens
Disco Royaal
010 - 311 55 44
info@discoroyaal.nl
https://www.DiscoRoyaal.nl
Adres: Bas Paauwestraat 110, 3077MP Rotterdam
Kvk-nr: 20125259
BTW-nr: NL001616704B28

