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LIVE IT IN YOUR HEAD LIFE IS TOO BEAUTIFUL TO ONLY
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ENTERTAINMENT

Het blijft altijd lastig een keuze te maken uit het grote 

aanbod van entertainment.

Kijkt u naar exclusiviteit, budget, tijdsduur of kijkt u 

toch vooral naar wat het beste past bij de groep 

waarvoor u een geschikte act zoekt?

We denken graag met u mee!

GA JE MEE 
VERDWALEN? 
IK WEET DE WEG.

“ “
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DEURZETTER

Theatrale ontvangst

Eigenwijs, streng en ietsje 

anders als dat u bij een 

ontvangst gewend bent.

Dit belooft wat! 

Een ontvangst met een prettig 

directe benadering en u mag 

laten zien dat u in TOBACCO 

Theater thuishoort. Vrij en 

onverschrokken mag u met 

een glimlach binnenkomen.

Bienvenue!
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“ “

Hooggeëerd publiek

De deur opendoen zal niet 

lukken maar uw gasten 

muzikaal toespelen en vanaf 

hoogte begroeten des te beter. 

Eventueel kunnen ze voor een 2e 

set naar beneden komen.

IK ACCEPTEER U 
ZOALS IK BEN
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Diamond in a Glass

U wordt verwelkomd met een heerlijk glaasje 

bubbels, maar niet zomaar een glas. 

Op de bodem schittert een “diamantje”. 

Wie heeft de echte en mag deze houden?

Engel van Amsterdam

 De Engel van Amsterdam verwelkomt u buiten 

met haar stralende lach en tientallen lichtjes. 

Vanaf grote hoogte zweeft ze uw gasten op 

haar stelten tegemoet; welkom in TOBACCO 

Theater.

ONTVANGST BINNEN
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GENIET NIET  
MET MATE

Hostessen

Dames/heren in theatrale outfits verwelkomen u 

en kunnen ingezet worden naar keuze.

“ “
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Led dance 

Deze futuristische LED dance-act met dansers in 

fantastische lichtpakken geeft een verrassende beleving 

waarin de beste dansmoves gekoppeld worden aan 

LED-lichteffecten. Dit alles natuurlijk op indrukwekkende 

muziek. LED-dancers op uw evenement staat voor 

innovatie, toekomst, verrassing en geeft een echt

 WOW-effect.

OPENING
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Wheel act 

Om het event goed uit te rollen is 

deze spectaculaire wheelact met 

bijpassend vuurwerk een 

sterk staaltje. 

Solo en in duo is mogelijk.

Leds play balls 

In deze innovatieve openingsact openen drie 

percussionisten weergaloos en ritmisch uw evenement 

of personeelsfeest. Na een korte en virtuoze 

percussieshow op traditionele Afrikaanse ‘dundus’, 

dienen drie enorme LEDballonnen als slaginstrument. Bij 

elke slag en stoot lichten de ballonnen kleurrijk op. 



BELEVING
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Beambox

Laserstralen reiken vanaf de podiumvloer tot hoog 

aan het plafond en waaieren vanaf daar

uit over de hele zaal. Als u de stralen onderbreekt 

worden er audiogeluiden of beelden op maat 

gegenereerd.

Coupe du 
Compress

Geen urenlange optut-

rituelen meer. Boost uw 

haarstijl naar een nog 

hoger level met lucht, 

alleen lucht!

Zandkunstenaar 

Het zandvlak verandert 

tijdens uw event in een 

prachtig kunstwerk. 

Geniet mee met de live 

projectie op het scherm 

en laat u betoveren.
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Graffiti wall

De AR Graffiti Wall 

is een unieke en 

spraakmakende ervaring 

waarmee je op elke 

muur virtuele graffiti kunt 

spuiten.  Geef je publiek 

de mogelijkheid om 

te toveren met licht op 

vrijwel elk oppervlakte 

om hun eigen kunstwerk 

te creëren.

Silent disco

G&G is een unieke DJ/MC 

combinatie gespecialiseerd 

in het organiseren van Silent 

Disco’s. En met succes! Al sinds 

2014 hosten ze maandelijks 

op indrukwekkende events als 

Edelwise Amsterdam, Lokaal 

vd Stad Silent Night & Geheime 

Liefde Summer Festivals.

Museum Foto

Je laten vereeuwigen 

op de foto in prachtige 

historische kostuums. Dat 

is wat deze photobooth 

anders dan anderen 

maakt. Treed in de 

voetsporen van het 

Melkmeisje of Prins van 

Oranje



F&B ENTERTAINMENTF&B ENTERTAINMENT
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Late-night snack Girl

Een avond met dans, drankjes en 

heel veel gezelligheid. Hoe fijn 

is het dan om laat op de avond 

toch nog iets hartigs tot u te 

nemen?

Flowerbar 

Een beleving waar u 

bloemen kunt horen, 

zien, ruiken én proeven. 

3D - 4x zo lekker

Laat live met de 3D 

printer een chocolaatje 

printen met het logo van 

het bedrijf erop. U kunt 

het echt opeten!
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Oxygenbar

Ervaar hoe geuren, 

gecombineerd met pure 

zuurstof, het bewustzijn 

beïnvloeden. Adem in, 

adem uit!

Virtual Dining

Sta in een andere 

wereld met de VR bril. 

De mogelijkheden 

zijn onbegrensd 

en de ervaring is 

indrukwekkend.

Waterproeverij

Waterproeverij...??? Jazeker! Tijdens de Waterproeverij 

laten we u kennis maken met verschillende soorten 

waters. Niet alleen de smaak die bij een gerecht het 

best tot uiting komt, maar ook het ontwerp van de 

es, het label en de bekende drinkers van deze waters 

komen langst. Water ook gebeurt.
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Twee emmertjes op 
klompen

Een typisch kaasmeisje maar 

dan 2.0. 

Say cheese en u krijgt een 

lieve glimlach in retour.

In the cloud

Een specialiteit van

TOBACCO Theater.

Een gerecht waarbij

u het idee krijgt dat

deze in de wolken

wordt opgediend.

Lichten uit, beleving aan.

Ofcourse size 
matters,
no one wants 
a smal glass of 
wine!

“
“
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Het m-ijsje

Het ijsmeisje schept voor 

u een Amsterdams ijsje.

Likkebarend lekker!

Cocktail bar

Heerlijke cocktails die live 

voor u worden geshaket 

achter een bar. Ook 

uw eigen exclusieve 

cocktail.

Happy hour 
chandelier

Ondersteboven vanuit 

een kroonluchter wordt 

er een glas champagne 

ingeschonken. 

Alle bubbels boven!



ACROBATIEK
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Hula Hoop

Het draait allemaal om 

cirkels. Opzwepende muziek, 

acrobatische dans en een 

kleurenpallet aan hoepels.

Flying circle

Een combinatie van 

acrobatiek en zang. 

U wordt vanuit een 

hangende hoepel 

hoog in het theater 

toegezongen. (Bij 

binnenkomst)

Aerial ring act 

Een adembenemende 

aerial ring act,

waar acrobatiek 

en gymnastiek 

gecombineerd worden

in een show. 



“
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Oddlings

Buitenaards bijzondere 

acts waar acrobatiek en 

theater in balans zijn. 

Actie of terug in de tijd?

Tissue act

De luiken van het theater 

gaan open, het doek 

valt naar beneden 

en de artiest stijgt tot 

grote hoogte voor uw 

hooggeëerde gasten.

Slangenmeisje

Een bijzonder 

slangenmeisje dat zelfs 

met haar voet een pijl in 

de bull kan schieten. 

Ook in te zetten als 

opening. 

Ze schiet een tros 

ballonnen los en wat er 

dan gebeurd..



BANDS
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Session

Een formatie van topmuzikanten, een stoere 

show en een razend actueel repertoire met de 

grootste hits. Standaard inbegrepen bij elke 

show is de Led Videowall die bij elk nummer 

een speciaal gecreëerde visual de show naar 

het volgende level brengt.

Collectief Explosief

Deze band serveert een aanstekelijke cocktail van 

moderne jazz en dansbare vintage pop muziek uit de 

jaren ’50 & ‘60. Lekker swingen op de niet standaard 

bekende nummers.



20

The Tour

Een van de meest geboekte coverbands van 

Nederland. De zes muzikanten geven een eigen 

twist aan elk nummer en staan bekend om hun 

ongekende energieke optredens. Ze hebben 

een razend actueel repertoire gecombineerd 

met de grootste hits uit de jaren ’90.

Cookies & Cream

Deze zeskoppige band staat 

garant voor een energieke 

show met een mix van alle 

muziekstijlen.  Van elektro tot 

soul tot rock, ze nemen u mee 

in elke stijl.

Als iedereen 
doof is, 
zingen we 
gewoon in 
gebarentaal.

“
“
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Bahghdi  Yemane

Met haar warme sound vertolkt Bahghi Yemane soul 

jazz en pop liedjes op haar eigen manier.       

Bahghi is te boeken in verschillende formaties.

Tim’ Secret Sessions

Een intieme en ontspannen sfeer, alsof je in je eigen 

huiskamer zit. Luisterend naar heerlijke muziek. Dat is 

de sfeer waar zanger Tim Akkermans voor gaat



DJ
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Vinyl

Een gepassioneerde DJ 

die de avond entertaint 

met vinyl platen en retro 

muziek. Een avond terug 

in de tijd.

BN’ER

Een bekende 

Nederlander zoals 

Fajah Lourens, Valerio 

of Geza Weisz & Manuel 

Broekman als DJ op uw 

feest, dat kan! 

DJ

Een passende DJ in stijl 

die de avond opbouwt 

en kijkt en luistert naar 

zijn publiek.
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André Kuipers 
spreekt over:

Ruimtevaart

Technologie en innovatie 

Duurzaamheid

Motivatie, Energie en de 

toekomst. Een mooi rijtje.

Sprekers vertalen uw 

specifieke boodschap.

Ieder op zijn/ haar eigen 

wijze.

SPREKERS
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Jort Kelder

Jort Paul Wouter Kelder is een Nederlandse 

journalist, columnist, televisiepresentator 

en voormalig hoofdredacteur van het 

maandblad Quote.

Dolly Bellefleur

Onder het motto beauty with brains brengt 

Dolly Bellefleur entertainment met een 

inhoudelijke boodschap. Op zoek naar een 

bijzondere presentatrice, dagvoorzitter, 

entertainer, buitengewoon ambtenaar 

burgerlijke stand? Haal Dolly Bellefleur in 

huis. Ze is van alle markten thuis!

Wie niet horen wil,
mag voelen.

“ “

Alex Klaasen

Alex Klaasen is acteur, theatermaker 

en zanger. 
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Met onze jarenlange 

ervaring helpen wij u 

graag met de keuze van 

de juiste muziek voor uw 

event. Een saxofonist, 

een jazz duo, een soliste, 

flamenco of toch liever 

een heel gospel koor?

Wij zoeken het zorgvuldig 

graag samen met u uit.

MUZIEK
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Harpist

Saxofonist

Pianist 

Accordeonist 

Violist

Gospel koor

Jaren ‘20

Klassiek 

Modern 

Solist

Jazz muziek 

Of toch iets heel anders?
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Fotograaf 

Onze professionele 

fotograaf maakt 

herinneringen tastbaar. 

Met fototoestel, 

filmcamera of drone 

maken we uw event 

tot een event om ook 

met de buitenwereld te 

delen.

FOTOGRAFIE & FILM 
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Don’t shoot what it looks like. 
Shoot what it feels like. 

– David Alan Harvey

“

“
Aftermovie

Terugkijken op een geslaagd event is 

bij ons een feestje. U mag natuurlijk ook 

gewoon terugkomen en het nog een 

keertje overdoen.

Photobooth

Op welk moment van de avond gaat u 

naar het vogeltje lachen? Dat mag u zelf 

bepalen en daarmee het beste uit jezelf

halen.



PERSONEEL
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Personeel

Ons personeel wordt, 

indien gewenst, geheel 

in stijl gekleed speciaal 

voor uw exclusieve event.

WERKEN IS LEUK! 
Laat wat over 
voor je collega’s

“ “
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ONTVANGST
Theatrale ontvangst    € 1.050

Grote swingende portiers   € 1.675

Butler Brothers vanaf     € 600

Engel van Amsterdam    € 550

Diamond in a glas vanaf    € 550
     
Duo La Primavera vanaf    € 600  
 
Hostessen      € 550

OPENING
Led Dance      € 4.750

Leds Play Balls     € 4.850

Wheel act      € 950 

BELEVING
Beambox      € 4.050
     
Zandkunstenaar      € 900

Coupe du compress    € 1.150 

Waterproeverij p.p.    € 25

Virtual Dining vanaf     € 715

Oxygenbar vanaf      € 955
      
Melkmeisje      op aanvraag
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ACROBATIEK
Aerial ring act     € 695

Hula hoop vanaf     € 500

Flying circle       € 1.100

Slangenmeisje     € 1.100

Oddlings vanaf     € 750

Tissue act      € 695

BANDS
Collectief Explosief vanaf    € 1.750

Nightflight to Rio vanaf    € 4.750

SESSION vanaf      € 5.400

The Tour vanaf     € 4.250

Cookies & Cream vanaf     € 7.800

Alle prijzen zijn exclusief BTW & eventueel bijkomkende kosten
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DJ
DJ        op aanvraag

BN’ER        op aanvraag

Vinyl         € 900

SPREKERS
André Kuipers     op aanvraag

Jort Kelder       op aanvraag

Alex Klaasen     op aanvraag
 
 

MUZIEK
Muziek      op aanvraag

 
 

F&B Entertainment
Happy Hour Chandelier     € 2.700

Het m-iisje vanaf     € 175

Cocktailbar       € 1.000

3D printer       € 950

Late night snack girl    € 550

Flowerbar       € 1.450

In The cloud      op aanvraag

Twee emmertjes op klompen vanaf  € 175 
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Don’t cry 
because it’s over
Smile because it 
happened

“ “
FOTOGRAFIE & FILM
Fotograaf      op aanvraag 
 
Aftermovie       € 650

Photobooth vanaf     € 800   
   

PERSONEEL
Personeel      op aanvraag 

Alle prijzen zijn exclusief BTW & eventueel bijkomkende kosten
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CONTACT

info@TOBACCO.nl
 
+31 (0)20 - 33 00 670

Nes 75 - 87
Amsterdam 
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HELLO AGAIN!LET’S JUST KISS AND SAY 




