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  INFOBROCHURE 

Deze brochure is opgemaakt onder voorbehoud van eventuele versoepelingen  

       en onder voorbehoud van beslissingen van de nationale veiligheidsraad. 

2020, een jaar waar corona de bovenhand heeft genomen. De grote evenementen waar je iedereen 

samenbrengt, behoren momenteel niet tot de mogelijkheden. Partyplan heeft steeds als doel gehad 

om kinderen en volwassenen te entertainen. En dat willen we ook nu verder doen, zoals steeds met 

aandacht voor de veiligheid, ons houdende aan alle maatregelen die op dat moment van toepassing 

zijn. Laat ons samen van 2020 een jaar maken waar animatie, entertainment en corona hand in hand 

gaan. Samen tegen Corona → samen met Corona 

 

Algemene veiligheidsmaatregels: 
 

- Partyplan voorziet een veiligheidsprotocol aangepast aan de coronamaatregelen, dit wordt 
op voorhand doorgenomen met de klant. 

- Aandacht voor social distancing is de norm, werken met kleine groepen in grote ruimtes. 
- Er zal steeds voldoende desinfectiemiddelen voorzien worden voor zowel deelnemers als 

personeel. 
- Materialen die steeds gedesinfecteerd kunnen worden. 
- Aangeven van veiligheidsvoorschriften a.d.h.v. instructieborden, afstand via lint, borden, 

stickers, aanduidingen… 
- Afhankelijk van de activiteiten kan er gewerkt worden met programma (tijd + 

doorschuifroute), enkel op afspraak,… 
 

 

Enkele mogelijkheden van onze aangepaste animaties: 

1. DE PARTYBUS 

We like to party… The Partybus is coming… Wanneer je 

niet naar het event kunt gaan, maar het event wel naar 

jou kan komen. Een Partybus met aangepaste kleine 

spelmaterialen en/of animaties. Kleinschalig 

rondtrekkend van straat naar straat. Zie onze extra 

folder in bijlage voor alle informatie. Wij komen naar 

jou! 

Ideaal voor: gemeenten, steden, Speelpleinwerking, 

opvang, enz… 

 

DE PARTYBUS KOMT OOK NAAR JOU!!! 

AANBOD EN PRIJS IN OVERLEG MET DE KLANT!!! 

 

Animatie & entertainment  

in tijden van Corona 
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2. LOCKDOWN CLOWN TIMO 

Clown Timo heeft last van zijn lockdown periode. Samen met de 

kinderen overloopt hij op een ludieke manier alle maatregelen. Kan 

je in deze tijd clown Timo nog veilig assisteren? Hoe introduceer je 

ontsmettingsgel in een show? Waar dient dat scherm voor? We 

mogen niet blazen, hoe krijgen we de toverspreuk dan tot bij clown 

Timo? Allemaal vragen waar wij in onze show een antwoord op 

geven. Clown Timo past zich aan zodat de kinderen gedurende een 

uurtje alle corona zullen vergeten.  

Het aantal kinderen is steeds afhankelijk van de beschikbare 

ruimte. Groepen kunnen opgesplitst worden. Clown Timo treedt 

liever 2x op in veilige omstandigheden dan 1x onverantwoord.  

Ideaal voor: opvang, privéfeestjes, Speelpleinwerking, kampen, 

kleinschalige events, … 

 

3. DE KNOTSGEKKE SOCIAL D. DJ’S 

 A. THE PARTY KIDZ MINISHOW 

Ben jij het ook beu om binnen stil te zitten, niet 

te kunnen swingen… Dan komen deze 2 

knotsgekke Dj’s graag langs. Uiteraard met de 

nodige afstand van elkaar. Hoe doen we dat? 

Zingen, dansen en feesten zonder aan elkaar te 

komen. Op een ludieke manier overlopen we de 

maatregelen. Met een spelelement blijven de 

kinderen in hun eigen ruimte. Krijgen ze nog 

steeds een verassing? Natuurlijk! Want feesten 

kan ook coronaproof! Ook mogelijk met 

danseres of zangeres.  

 

Ideaal voor: gemeenten, steden, kleine events, opvang, Speelpleinwerking, privéfeestjes, 

kampen,… 

 

B. MOBIELE DJ (ENTERTAINMENT VOOR GROOT EN KLEIN / JONG EN OUD) 

 

 Ik schreeuw het van de daken, dat wij jullie zo hard missen… ‘Wij komen naar jou’ nemen wij 

heel letterlijk! Volledig mobiel rijden wij met onze geluidsinstallatie bedient door onze 

talentrijke DJ en animator door de straten. Kan jouw braderie, kermis, massa-event… niet 

doorgaan? Dan brengen wij toch een streepje muziek en entertainment naar jullie inwoners. 

Inspelend op de doelgroep passen wij onze muziek aan. Van een echte 

schlagermedley aan het rusthuis, naar tommorowland op het pleintje. 

Komen de kids buiten hebben we ook een aangepaste playlist. En voor de 

ouders mag het ook even fout gaan met klassiekers, 90’s, enz… Kijk een 

carnavalwagen voor de deur, dan spelen wij even een carnavalsmedley… 

Een danspasje op de oprit of in je kot met muziek voor je deur. Dan boek 

je deze knotsgekke DJ’s.  

Ideaal voor: steden, gemeenten, handelaars, middenstand,… 
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C. MOBIEL LIVE (ENTERTAINMENT VOOR GROOT EN 

KLEIN / JONG EN OUD) 

Het concept van onze mobiele DJ’s bouwen we verder uit 

met Elise. Elise is onze vaste  

 zangeres. Ze brengt naast de DJ en animator een extra 

touch aan het concept door het Live zingen van liedjes. Een 

leuke afwisseling tussen DJ-set, Live zang en een ludieke 

animator. 

Ideaal voor: steden, gemeenten, handelaars, middenstand,… 

 

4. DE CORONA GAMES 

Een leuk aanbod van spelen waar we aandacht schenken aan de mogelijkheden tot ontsmetten van 

deze materialen. De corona games kunnen ingezet worden op tal van activiteiten. Wil jij de straat 

omtoveren in een speelparadijs? Een laddercompetitie voor de kids of tieners? Of zelfs liever een 

teambuilding organiseren voor volwassenen? Wij werken alles uit op maat. 

Voorbeelden van Games: 

- The Shooting gallery 

- Interactive Play System (IPS) Pilonen 

- Stokkenvanger 

- Blikken werpen 

- Reuze 4 op een rij 

- Spikeball set 

- Hoefijzerwerpen  

- Extra set aan volkspelen 

o Sjoelbak 

o Rekkertrek 

o Jenga 

o … 

Ideal voor: steden, gemeenten, teambuildings, kampen, speelpleinen, … 

 

Corona en de gevolgen voor animaties 

Partyplan tracht de invloed van corona zo min mogelijk te laten voelen aan de deelnemers en de klant. 

We zijn ons er echter van bewust dat de intensiteit van gebruik van de spelen lager zal liggen omwille 

van de maatregelen. Shows zullen automatisch gebracht worden voor minder publiek. Maar onze 

doelstellingen blijven dezelfde. Geluk is de lach van een kind. Ook in onze uitbreiding naar 

straatanimatie voor volwassenen (DJ’s) streven we hiernaar.  

 

 

 

AANBOD EN PRIJS KAN STEEDS IN OVERLEG MET DE KLANT 
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