
shows en entertainment

OVERZICHT animatie



Ballonclown 
 
Een zwaard of liever een bloem? 
Onze ballonclown zorgt altijd voor een lach op 
je gezicht. Fijn voor braderieën, kermissen of 
wijkfeesten. 
Ook zeer dankbaar bij openingen
of opendeurdagen.  
 
We kunnen onze clown ook aanpassen aan 
jullie thema met een gepersonaliseerde outfit 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Grimeerkunst 
 
Laat je evenement stralen met allemaal vrolijke 
kindjes! Onze grimeurs toveren een kunstwerk 
op elk gezicht! 
 
We hebben verschillende outfits om helemaal 
op te gaan in jullie thema. 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Sprookjes kapsels 
 
Een prachtig sprookjeskapsel om van weg te 
dromen? We maken er allemaal kleine kunst-
werkjes van! Ook heel fijn voor op evenemen-
ten en bedrijfsfeesten. 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

animatie

OVERZICHT animatie



Airbrush tattoos 
 
Als aanvulling op de glitter tattoos hebben we 
onze airbrush tattoos. Deze geven een erg 
mooi resultaat bij zowel kinderen als volwasse-
nen. Net echt!  
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Glitter tattoos 
 
Net als de grote mensen kan je een
(bijna) echte tattoo laten zetten ! Je wordt 
versierd met betoverende glitters in iedere 
vorm, stijl en kleur. We hebben ontzettend veel 
verschillende sjablonen. 
 
We kunnen tattoos op maat van jullie evene-
ment laten maken. 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Ballonkunst 
 
Prachtige ballon kunstwerken fleuren de omge-
ving helemaal op! Stijlvol en originele decoratie 
op evenementen, trouwfeesten of een bedrijf-
sevent.
Ook grote ballonbogen & eyecatchers kunnen 
we jullie aanbieden. 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.



Goochelen 
 
Onze goochelaar voert een betoverende show 
op waarbij humor en magie samenvloeien. Hij 
neemt je mee in een spectaculaire show en laat 
je dingen zien die er niet zijn. Een show waarbij 
dieren op het toneel verschijnen en kinderen 
mogen assisteren.

Interactie, spanning, grappen, en vooral veel 
fun gegarandeerd !  
Decor en geluid inbegrepen.

Circus 
 
Onze jongleurs voegen een speelse visuele 
toets toe aan je event met kegels, poi, jongleer-
balletjes, diabolo’s of een combinatie. Voor 
een event in het donker zorgen lichtgevende 
jongleermaterialen voor extra sfeer. Je kan bo-
vendien kiezen voor één of meerdere artiesten 
en voor een specifiek kostuum. Ga je voor een 
blikvanger bij aankomst of leent jouw event zich 
net tot jongleurs tussen het publiek? Het kan 
allemaal. 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Steltlopers 
 
Voeg je aan je event graag een act toe om naar 
op te kijken? Dan passen onze steltlopers met 
hun opvallende lengte helemaal in het plaatje. 
Je kan kiezen tussen verschillende personages 
- Agent 
- Clown & circus 
- Security 
- Winterfiguren 
- Halloween
-... 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.



Bella’s reuze bellen 
 
Bella warmt zich op om de grootste en mooiste 
bellen te blazen die je ooit hebt gezien. Als in-
teractieve act neemt ze de kinderen en volwas-
senen mee in een leuk reuze bellen activiteit.  
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie. 

Vuuract 
 
Zoek je iets spectaculairs? Zet je je event 
graag in vuur en vlam? Wij brengen voor
jou een heus vuurspektakel. Deze act is een 
spannende combinatie van vuurjongleren, 
vuureffecten met allerlei jongleermaterialen en 
vuurspuwen. 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.



Funny kidsdisco 
 
Onze kinderDJ samen met 2 dansers maken 
de kinderen helemaal klaar voor een super 
fijne kinderdisco! Kies zelf je liefjes en samen 
dansen we op de leukste hits! 
 
Onze kinderdisco duurt 2 uur en is heel leuk 
voor een bedrijfsfeestje of een leuke namiddag 
op je kamp. Incl licht en geluid.

The disco brothers 
 
Muziek is iets magisch. Alle zorgen en tranen 
verdwijnen en een glimlach komt te voorschijn.  
Samen met de kinderen brengen wij een  
interactieve kinderdisco met spel en een quiz, 
waar zowel de kleintjes als de groteren in 
betrokken worden. 
 
Perfect voor een groter evenement tot wel  
makkelijk 750 kinderen. Incl licht en geluid.

Thema disco 
 
Wil je graag een wervelende discoshow in 
het thema van jullie evenement? Zowel voor 
Halloween, Sinterklaas, Pasen,... maken we 
een discoshow op maat met spelletjes, dansen 
en een quiz.  
 
Perfect voor een groter evenement tot wel  
makkelijk 750 kinderen. Incl licht en geluid.

shows en disco



Harrie & de Krekels 
 
Een rijdende snoepjesfabriek en zijn kompanen Hans & Henk? Dat zijn Harrie en de Krekels. 
 
Harrie is vanuit het verre Italie helemaal naar Belgie verhuist. Hij was het beu om daar door die smalle straatjes 
te blijven rijden, hij had zin om de wereld te verkennen! En dat is iets dat hij nu doet. Samen met zijn snoepfa-
briekje in zijn laadbakje en zijn 2 vrienden Hans en Henk, gaat hij de wereld rond om voor plezier en snoepjes 
te zorgen. 
 
Samen met de kinderen bouwen we een onvergetelijk feestje met opdrachten, een quiz en natuurlijk muziek. 
De winnaar mag telkens een lekker snoepje kiezen, heerlijk gemaakt in het snoepfabriekje van Harrie. 
 
Na de show maken de kinderen samen met Hans en Henk een eigen mini Harrie snoepdoosje met heerlijke 
harrie snoepjes.  
 



Big D’s mini western Circus 
 
Het verhaal van een oude Nederlands-Amerikaanse circusbaron, en zijn circus. 
Big D, gewezen directeur van het Western Circus, en tevens opa van de nieuwe directeur Toetie. 

Lang geleden had Big D in Amerika veel succes met zijn openlucht circus, hij werd een dagje ouder en het werd 
tijd de fakkel over te dragen. Zijn kleinzoon Toetie is daarom helemaal naar Amerika gereisd om daar alles te 
leren.  

Eenmaal alle kneepjes van het vak geleerd te hebben, kwam Toetie tot het besef dat hij niet alles alleen kon 
en hij nog geen artiesten had voor zijn circus. Hij reisde van land naar land op zoek naar artiesten. Zo leren we 
Trapani kennen, Ziggy de piraat, papegaai Fidel en nog zoveel meer unieke karakters.  
 
Deze artiesten presenteren we nu aan jullie tijdens de knotsgekke Big D’s mini western show.  
Kom ze allemaal ontdekken tijdens een leuke, humoristische en educatieve show van om en bij de 75 min. 
 
Onze circusshow kan aangepast worden aan verschillende thema’s. Zo hebben we oa. Sintcirque, Kerstcirque, 
een halloweenshow en nog zoveel meer.  



Circus Mystiek  
 
We presenteren jullie Circus Mystike, een prachtige en unieke rondtrekkende circusanimatie die jullie weet te 
verrassen gedurende jullie evenement. Onze artiesten kiezen hun favoriete plekje uit op het plein en zullen er 
gedurende 2 uur zowel kinderen als volwassenen entertainen door gebruik te maken van vuur, licht en muziek.

Pipetto de circusdirecteur met zijn bolderkar vol zoets 

Sapone di bello maakt de meest magische bellen en ze doet dit niet alleen, ze heeft de hulp nodig van de 
toeschouwers.

Luce heeft een eigen lichtspel bedacht. Enkele gekleurde pilonen schitteren in het donker en het is aan de 
toeschouwer om mee te spelen. Wie vangt het meeste licht? 

Circo is het buitenbeentje van onze gezelschap en dat mag je wel letterlijk nemen. Circo is zo groot dat hij 
nergens binnen kan. Omdat hij overal moest wachten is hij beginnen jongleren! 

Pyro zorgt voor vuuranimatie gedurende 1,5 uur en deze vuurartiest durft zelfs af en toe eens vuur te spuwen! 

Fabrico Lantarne: lampionnen atelier. Hier leren de kinderen prachtige lampionnen maken incl. led lampje) - 
workshop voor 50 kinderen.  
 
Deze animatie is ook heel leuk bij valavond als het al wat donker begint te worden.  



SPEELFESTIVAL

Neverending Land - speel en springfestival (indoor & outdoor) 
 
Een dag die nooit zou eindigen! Een dag vol speelplezier, springplezier, shows en animatie. 
Dat is ons ‘Neverending Land’! Een ongelooflijke dag of zelfs 2-daagse waar we een heel festival in elkaar 
steken voor jullie! Heb je er ook al zin in gekregen? Wat kan je in Neverending Land vinden: 
 
Springstad 
een speelstad met allemaal springkastelen, obstakelbanen en hindernisbanen voor jong en oud! 
 
Speelplein 
een groot plein vol spelmateriaal; fietsen, interactieve pilonen, XL spelen,... 
 
Laserbattle arena  
een lasergame met laserguns en obstakels die je zelf kan maken met onze reuze bouwblokken. 
 
Showtempel 
Een grote tent, net zoals een groot circus, waar we de hele dag fantastische shows opvoeren, circusanimatie 
voorzien en als afsluiter een groot discofeest bouwen. 
 
Villagers 
Dansende bloemen, elfjes, een baron en baronnes,... allemaal inwoners van Nederending Land die  
je begroeten en animeren. 
 
Neverending Land kan in thema! Denk bijvoorbeeld aan een Sint en Pieten festival of een Paasfestival! Alles 
kunnen we samen uitwerken!



Baron & Barones 
 
Baron Charles en barones Anne-Louise komen 
uit een heel vooraanstaande familie en weten 
dus als geen ander jullie te verwelkomen. 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur.

Dansende bloemen 
 
Het was een wonder dat twee prachtige  
bloemen dansen kunnen.  ‘Waar gaan we dat 
nog ooit te zien krijgen?’ Bij Creakleur riepen 
de dansende bloemetjes giechelend 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur.

Boselfje 
 
Fladderen maar.’, zingt ons boselfje vrolijk. Wat 
een feest. Ben je benieuwd naar meer?  
Doe jezelf dan geen zeer! Heb je iemand nodig 
om je gasten feestelijk te ontvangen en te 
animeren? Dan kun je van mij zeker en vast 
wat leren! 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur.

Straatanimatie en typetjes



Funny kidsdisco 
 
Tina, Olaf en Mugs zorgen voor een bibberend 
leuk onthaal.  
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur.

Joris & Boris 
 
Wat een leuke tweeling. Altijd hebben ze iets te 
vertellen en ruzie maken kunnen ze ook hoor. 
Maar toch zijn ze onafscheidelijk van elkaar. 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur.

Baloe 
 
Als je van beren leren kan. Van slimme beren 
leren kan. Dan sta je later zelden meer voor 
aap. Er valt een heleboel te leren van Baloe, 
Van beer Baloe. 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur.



Hartendiefjes 
 
Heb jij af en toe nood aan een beetje liefde 
of een stevige knuffel? Of wil je iemand wat 
liefde schenken? Dan is Creakleur de perfecte 
oplossing! Nodig ons liefdes-hart uit en zij zal 
de rest doen! 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Sint & feestpiet 
 
‘Zie ginds komt…’, ‘Oh wie klopt daar kinde-
ren…’ of ‘Zwarte piet, wiedewiedewiet…’
Wil je de kinderen een leuke verrassing geven 
of is de Sint net ziek gevallen? We doen zowel 
een huisbezoek als volledig Sint feest met Sint 
& Pieten show 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Kerstman & kerstelfje 
 
‘Ho ho ho, wat een zalige tijd is het weer dit 
jaar! Al die lieve kinderen. ‘En wij dan, Kerst-
man, roepen de elfjes?’ Jullie zijn natuurlijk ook 
van de partij. Ah ja, wie zorgt anders voor al de 
cadeautjes en het lekkers?’ 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.



Halloween heksen 
 
Een donkere, mysterieuze nacht staat klaar. De 
volle maan komt stilaan tevoorschijn. Je ziet 
een witte verschijning ronddolen op het  
vervallen kerkhof.
Dit alles zou een Halloweentocht perfect ma-
ken. Heb je behoefte aan gepaste animatie of 
heb je nood aan professionele  
schminkkunsten?

Paashaas 
 
Oh nee, ik moet nog zoveel paaseieren leggen 
bij alle lieve kinderen. Als dat maar goed komt.’, 
zucht de paashaas!
Ben jij bang dat de paashaas niet op tijd bij 
jullie zal zijn? Nodig hem dan snel uit. 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Action heroes 
 
De kinderen en volwassenen entertainen met 
Spiderman, Captain America, Startroopers of 
nog een andere action Hero? We hebben zelfs 
onze antiheld deadpool! 
 
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.


