
Open dag/familiedag voor bedrijven  & Clown SNØRRE

Een mooi evenement, een zeer gevarieerd publiek 
Clown SNØRRE helpt uw open dag/familiedag tot een 
onvergetelijk evenement te maken. Zodat iedereen, van jong tot 
oud en van personeel, familielid tot zakenrelatie, hier met plezier 
aan terug zal denken.

Voorstelling “Lekker brullen met Clown SNØRRE!”
De tijd vliegt voorbij met dit lekker, leuk & gek muzikaal 
kinderprogramma geschikt voor de hele familie. Tijdens deze 
kindershow worden er liedjes gezongen, wordt er gegoocheld, 
vol enthousiasme live muziek gemaakt en is er veel interactie. 
Na afloop zullen de mensen zich nog steeds afvragen waar die 
brandende spekjes nou ineens vandaan kwamen?

Gevarieerd entertainment op maat
Naast de voorstelling biedt Clown SNØRRE ook entertainment 
op maat. Bijvoorbeeld door een feestelijke opening van de dag, 
het aankondigen en verbinden van activiteiten en door mini-
optredens op verschillende locaties:

• met z’n maat 88 flapschoenen op zijn mini-circus-fietsje 
(mag iedereen ook zelf uitproberen)

• maakt prachtige ballonfiguren en leert kinderen hoe ze 
deze zelf kunnen maken

• speelt als troubadourclown op zijn gitaar en zingt 
heerlijke liedjes

• iedereen mag natuurlijk samen met hem op de foto en 
kan de speciaal door Clown SNØRRE gesigneerde 
fotokaart meenemen

Inclusief: Geluidsinstallatie, décor, fotokaarten en kleurplaten

Alles vanzelfsprekend in overleg en afgestemd op de 
mogelijkheden.

Voor verdere info, recensies, foto’s en filmpjes zie de site 
www.clownsnorre.nl

Clown SNØRRE

       Wim Hoekstra

“Heel erg bedankt voor je fantastische optreden!  
De kinderen hebben er van genoten en we hebben veel leuke reacties ontvangen van 

ouders en kinderen. Vanaf de eerste minuut wist je het aanwezige publiek te boeien. 
Leuk dat je ook de ouders erbij betrok. Zelfs de dames van de catering waren 

gecharmeerd van Clown SNØRRE.”    Diane, Karin & Liesbeth - Ernst & Young

“Eigenlijk heb ik een aversie tegen clowns, maar wat was dit ontzettend leuk!”

“De eerste clown die ik echt heel erg leuk vind sinds Pipo uit mijn kinderjaren!“

Voorbeeld tijdsindeling bij open 
dag van 13:00-17:00

13:00-14:45  
entertainment op maat
mini fiets, ballonfiguren, foto’s & 
liedjes

14:45-15:45  
voorstelling: “Lekker brullen met 
Clown SNØRRE!”
  
15:45-17:00  
entertainment op maat

voorstelling
geeft de mogelijkheid van een vast 
agendarustpunt op de middag

entertainment op maat
zorgt voor stijl & sfeervol vermaak 
waar iedereen naar behoefte gebruik 
van kan maken en zijn eigen gang 
kan gaan
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