
STREAMING 
OF A WHITE 
CHRISTMAS



In samenwerking met creatief bureau BIG Creative zijn we in de diepste 
krochten van onze creatieve breinen gedoken en hebben een heerlijk, gek, 
plat, feestelijk, humoristisch en vooral positief feestconcept bedacht dat 
iedereen weer een gezonde blos op de wangen en een feestmuts op het 
hoofd doet zetten.. 

Een niet alledaagse eindejaar- kerstshow gaan we online met elkaar 
beleven en blikken we met het team/personeel terug op het afgelopen jaar. 
Eentje die we niet snel zullen gaan vergeten.
We pakken jullie bij de hand met een programma vol spel, humor, live 
muziek en dans. Ja, ja, de voetjes gaan ook van de huiskamervloer.
En dat allemaal geregistreerd vanuit onze unieke TOBACCO Theater 
Livestream Studio’s.

CHEERS, OP DE FEESTDAGEN!

SLUIT HET JAAR KNALLEND AF MET je HELE TEAM! 



‘Inloop’ koortje met lekkere foute jazzy Christmas tunes (live gezongen)

Een eindejaar-kerstfeest behoort natuurlijk geopend te worden met een speech door de 
directeur (ook mogelijk in interview-vorm met onze host of the evening.

Oudejaarsconference door stand-up comedian: een humoristische 
terugblik op het afgelopen jaar. Heeft u een minuutje extra misschien?

Optioneel: kerstpakket versturen naar de collega’s thuis? Dan voegen we het segment 
‘unboxing van het kerstpakket’ toe, waarin we samen met de kijkers het pakket uit gaan 
pakken als ware influencers! 

De BIG Bingo Show!

We sluiten af met een knaller van een mini-concert: 
Een nineties-medley vol met guilty pleasures.
Kennen we Mambo No.5 en What is love nog?! 

Dansend de kamer door met hier en daar een schuifeltje richting de bezemkast.

Het gehele programma wordt muzikaal en theatraal aan elkaar gedanst, geflirt en gezongen 
door onze Oopsy Whoopsy Christmas Girls.

HET PROGRAMMA



En wat we dan zoal gaan doen? Om met Martien Meiland
te spreken, gaan we tussen het wijnen, wijnen, wijnen door 
met die heeeerlijke BINGOOOOOH aan de slag. Oooh, 
oooh…ik voel nu al dat die kalkoen klem gaat zitten tussen 
mijn kaakbeenderen…. 

Bingo, Bingo, Bingo!

En speciaal voor de specu-paasdagen hebben we veel 
feestelijke December-nummers aan de show toegevoegd. 

De BIG Bingo Show is een 100% feestgarantie voor 35 
minuten interactie, fun en veel live muziek. Met een over de 
top show-host en twee afsluit-dijken van zangeressen die 
de lekkerste guilty pleasures zingen en uitbeelden.

De deelnemers krijgen een spelkaart toegestuurd waar je 
niet alleen nummers, maar ook icoontjes op weg moet 
strepen. De icoontjes staan voor live zang en 
dansmomenten in de show. Het is dus opletten geblazen.
Volle kaart? Wedden dat er altijd eentje bij zit die een valse 
kaart heeft? Als je wint krijg je de gehele Bingo gratis van 
ons.

PARTY IN je HUISKAMER



DE BIG 
BINGO SHOW

• Livestream uitzending vanuit 
één van onze unieke studio’s 
inclusief alle benodigde 
techniek 

• De succesformule in een 
feestdagen-jasje! De BIG Bingo 
Show inclusief hoofdprijs 
(spelletjespakket voor de 
feestdagen)

• € 6.650,00 ex BTW

FULL SCREEN 
EINDEJAARSKNALLER SHOW

• Livestream uitzending vanuit 
één van onze unieke studio’s 
inclusief alle benodigde 
techniek 

• Gehele eindejaarsshow
programmering zoals hierboven 
omschreven 

• € 10.250,00 ex BTW

KERSTPAKKET & PRIJZEN
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More info: tobacco.nl |  +31 (0)20 3300670 


