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Muziek maakt het feest

Keemink Entertainment
Voor een spetterende bruiloft is goede muziek een onmisbaar ingrediënt. Keemink
Entertainment biedt bruidsparen een breed scala aan mogelijkheden om van hun bruiloft
een knalfeest te maken.
Of je nu kiest voor een DJ of voor een band;

saxofonist, een percussionist, een

de muziek bepaalt voor een groot deel de

goochelaar, een LED-dansvloer, een

Demo-avonden

sfeer op de dansvloer en maakt alles vanaf

videogastenboek, een bellenblaasmachine

Keemink Entertainment nodigt

jullie openingsdans tot aan het einde van

en nog veel meer. Ook de combinatie band

bruidsparen uit om een demo-avond te

het feest een mooie en onvergetelijke

met dj wordt steeds populairder. Willen

komen bezoeken. Op die avond kan

herinnering. En dan is het fijn om de

jullie een specifiek thema op jullie

het bruidspaar een goed beeld krijgen

organisatie daarvan over te laten aan een

trouwdag? Keemink Entertainment zorgt

van wat Keemink Entertainment is en

professioneel bedrijf. Keemink Entertainment

ervoor dat de decoratie en belichting

wat zij het bruidspaar kunnen aan-

helpt jullie hierbij. Wat ooit begon als een

hierop zullen worden aangepast tijdens

bieden. Daarnaast zijn er een aantal

hobby van grondlegger en dj Robert

jullie feestavond. Het entertainmentbureau

dj’s aanwezig én kunnen jullie je

Keemink, groeide in de afgelopen tien jaar

werkt alleen samen met dj’s tussen de 25

wensen en favoriete nummers

uit tot één van de grootste entertainment-

en 40 jaar oud, die over een ruime ervaring

bespreken zodat jullie bruiloft een

bureaus van Nederland.

beschikken en goed op elk publiek kunnen

spetterend feest gaat worden.

inspelen. Robert Keemink: “Onze dj’s

Keemink Entertainment maakt
jullie feest compleet!

werken bijvoorbeeld bij radiostations als

Wil je jullie trouwdag afsluiten met een

evenementen. Ze voelen hun publiek goed

knalfeest dat alle gasten nog lang zal

aan en weten daarop in te spelen, zonder

heugen, dan kunnen jullie bij het

dat ze tegen de wensen van het bruids-

entertainmentbureau terecht voor een top

paar ingaan. We vinden het daarnaast

DJ, een complete drive-in show of een

belangrijk dat onze dj’s een representatieve

leuke band. Deze opties zijn uit te breiden

uitstraling hebben en meekunnen met de

met allerlei leuke extra’s zoals een

muziek van nu.”

Veronica en 100%NL en op tal van grote

Info: www.keemink-entertainment.nl
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