PRESENTEERT
ZANGERES
JASMIJN!

Zangeres Jasmijn weet elk publiek te ontroeren,
in feeststemming te brengen of weg te laten
dromen. Boek haar als hoofdshow of als muzikale
omlijsting van een speciale gelegenheid, met
liedjes uit de oude doos of een mooie mix
met actuele nummers. Jasmijn stemt haar
liedjesprogramma helemaal op uw doelgroep,
wensen en gelegenheid af. Met een optreden in
uw aula, in huiskamers of op afdelingen; op elke
locatie is het gegarandeerd genieten!
L I E D J E S P R O G R A M M A’ S :
• Liedjes van de bovenste plank: herkenbare liedjes uit de oude doos
• Meer liedjes van de bovenste plank: vervolgshow op programma 1
• Willy en Willeke: prachtige nummers van dit gouden duo gepaard 		
met leuke weetjes
MUZIKALE OMLIJSTING:
• Als zingende piet tijdens een Sinterklaas evenement
• Een sfeervol Kerstoptreden
• Tijdens een jubileum evenement, opening van een nieuwe locatie of
feestdag
VRAAG EEN OFFERTE AAN
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D U U R VA N D E P R O G R A M M A’ S :

2 x 45 minuten*
TA R I E F :

€ 350,- excl. reiskosten & 9% BTW**
Zangeres Jasmijn heeft een eigen
geluidsinstallatie.
* Het is ook mogelijk korter, langer of vaker
dan 2x op te treden. Jasmijn denkt graag met
u mee en maakt een offerte op maat op basis
van uw specifieke wensen en mogelijkheden.
** Zangeres Jasmijn kan een mooie
staffelkorting bieden indien in 1 keer meerdere
optredens worden aangevraagd. Bijvoorbeeld
voor organisaties met meerdere locaties /
tehuizen!

Extra mooi: met het boeken van een
zangoptreden bij Vertier Entertainment,
steunt u automatisch mijn project om
jaarlijks optredens voor het Meander Medisch
Centrum te verzorgen. Zodat patiënten en
hun familie even uit hun wereld met medische
zorgen kunnen ontsnappen.

Liedjesprogramma’s
‘ L I E D J E S VA N D E B O V E N S T E P L A N K ’
Jasmijn is op zolder geweest en heeft allemaal bijzondere
spullen gevonden. Met deze spullen creëert zij een herkenbaar
liedjesprogramma van gezellige meezingers en prachtige
luisternummers van bijvoorbeeld Dorus, Willeke Alberti en Zangeres
zonder naam. Met hier en daar een Engelstalig nummer zoals
Hallelujah, How much is that doggie en Que Sera.

‘ W I L LY E N W I L L E K E ’
Vader en dochter Alberti hebben samen een schatkist aan
onvergetelijke nummers gebracht. Jasmijn trekt deze rijkelijk gevulde
schatkist open en laat u genieten van de prachtige nummers van Willy
en Willeke gepaard met leuke weetjes over het duo. Met klassiekers
als Niemand laat zijn eigen kind alleen, Samen zijn, Carolientje, Telkens
weer, Glimlach van een kind en Ome Jan.

Kortom, Jasmijn brengt u een prachtig programma vol mooie en
herkenbare nummers van de bovenste plank.

Een programma dat steevast kan rekenen op meeklappers, groot
enthousiasme en een lach van het publiek.

‘ M E E R L I E D J E S VA N D E B O V E N S T E P L A N K ’
Wegens groot succes is Jasmijn nogmaals op zolder gaan zoeken
naar nieuwe inspiratie en heeft nóg meer liedjes op de bovenste
plank gevonden! Wederom een divers en herkenbaar repertoire, met
andere nummers dan tijdens de eerste show. Nu is het gegarandeerd
meezingen op nummers als Dans je de hele nacht met mij, Carolientje,
Living Doll en Costa del Sol en meewiegen op nummers als We’ll meet
again en Dromenland.
Niemand die zonder glimlach de zaal verlaat, een liedjesprogramma
om nog dagen van na te genieten en te neuriën.
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Muzikale omlijsting

Nieuw! Betoverende harpact

Zangeres Jasmijn weet voor elke gelegenheid de perfecte achtergrondmuziek of
muzikale intermezzo’s te verzorgen. Neem
contact op voor uw precieze wensen en
details, waarna zij een muziekprogramma
op maat zal voorstellen.

Onze harpiste laat als prachtige Winter-,
Lente- of Zomerfee uw bewoners en
gasten wegdromen op de rustgevende
klanken van haar harp. Heel geschikt als
warm welkom, als speciale verrassingsact
of juist rustig op de achtergrond. Met een
toepasselijke jurk voor elk seizoen (in de
winter met lichtjes versierd!) geeft onze
feeërieke harpiste een magisch tintje aan
elk moment.

KIES BIJVOORBEELD VOOR
JASMIJN:
• Als zingende piet tijdens een Sinterklaas
evenement
• Voor het verzorgen van een sfeervol
optreden tijdens het Kerstdiner, met
kerstklassiekers als Silent Night, White
Christmas, Have yourself a merry little
Christmas en Let it snow.
• Voor een optreden voor bewoners en
familie, waarbij ze een mix van oude en
nieuwe nummers kan brengen. Zoals
True colors, Stupid cupid, These boots
are made for walking, This is the life,
Someone like you of All of me.
• Voor de muzikale omlijsting van een
jubileum evenement, opening van een
nieuwe locatie of op een feestdag.

DE HARPFEE KAN:
• Gasten verwelkomen
• Muzikale omlijsting bieden tijdens een
borrel of diner
• Als betoverende act door het publiek
wandelen
• Een muzikaal intermezzo brengen
DUUR:
De harpfee speelt 3×30 of
2×45 minuten binnen 3 uur tijd.
TA R I E F :
€ 500,- ex reiskosten en 9% BTW.

VRAAG EEN OFFERTE AAN
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