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Huiskamerfestival

Uw bezoekers het gevoel geven dat zij meer dan welkom zijn in uw winkelcentrum? Wij organiseerden al 
een aantal keren met succes het Huiskamerfestival op verschillende winkelcentra.

In uw winkelcentrum creëren wij op onverwachte plekken huiskamers welke sfeer uitademen en uitnodigen 
om plaats in te nemen. Uw bezoekers worden tijdens hun verblijf in de huiskamer verrast met en door 
entertainment. 

De juiste invulling van het Huiskamerfestival bepalen wij graag in overleg met u, zodat u na afloop kan 
terugkijken op een mooi evenement.

Het Huiskamerfestival is een totaalconcept speciaal voor winkelgebieden. Wij nemen uiteraard de gehele 
organisatie voor onze rekening, zorgen voor de bijbehorende promotie en het drukwerk. U heeft er geen 
omkijken naar.



Wat houdt het Huiskamerfestival in: 

Onze basisopstelling van het Huiskamerfestival omvat 3 huiskamers voorzien van diverse sfeervolle 
attributen. In iedere huiskamer worden uw gasten verrast door muzikaal of animerend entertainment.
Denk hierbij aan een optreden van een showband, een magisch truc van een goochelaar of een animerende 
act van een vlooientheater. 

Daarnaast bieden wij een podium voor optredens van lokale koren en dansgroepen.

Dompel uw publiek onder in een mix van huiselijkheid, muziek, straattheater en vermaak.  



Wat mag u van ons verwachten: 

Naast de invulling van het Huiskamerfestival zullen wij zorgdragen voor:
 Aanvraag vergunning bij uw gemeente
 Ontwerp en levering uitingen voor on- en offline promotie
 Aanmelden evenement bij de UIT-websites
 Aankondiging evenement via onze social media kanalen.

Wilt u uw bezoekers een heerlijke onbezorgde dag bieden? Laat ons dan het Huiskamerfestival voor u 
organiseren. Voor meer informatie over het Huiskamerfestival kunt u geheel vrijblijvend contact met ons 
opnemen. Wij staan u graag te woord. 



Contactgegevens

Wonderland Entertainment Groep
Buijs Ballotstraat 4
2693 BD ‘s-Gravenzande
Telefoon: 085 224 000 2

info@w-e-g.nl
www.w-e-g.nl

Bankrekening: NL82 ABNA 084.32.19.890
K.v.K. Haaglanden: 27235459
BTW nummer: NL 8063.83.148.B.01
Zelfstandigheidsverklaring: 98/116/076 Z


