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Themafeesten bij Horeca Hofsteenge
Geachte lezer,
Horeca Hofsteenge te Rolde kent een breed aanbod themafeesten welke vanuit
onze feestzaal met een maximale capaciteit van 1.500 personen verzorgd worden.
Horeca Hofsteenge bedient de volgende groepen:
Bedrijven
- Bedrijfsuitje of personeelsfeest
- Teambuilding
Particulieren
- Vrijgezellenfeesten (vanaf 12 personen)
- Familiefeest
- Verjaardagen
In deze brochure vindt u een overzicht van onze themafeesten.
Staat uw themafeest er niet tussen? Twijfel niet en neem contact op voor meer
informatie over de mogelijkheden of een vrijblijvend gesprek.
Tot slot wensen wij u veel leesplezier tijdens het bekijken van onze brochure.

Horeca Hofsteenge
Hoofdstraat 23
9451 RA Rolde
Telefoon: 0592 24 12 17
www.horecahofsteenge.nl

Saturday night fever

Beleef een sprankelende avond met deze unieke 70’s & 80’s show voor jong en oud!
Deze swingende avond wordt gevuld met muziek uit vervlogen jaren.
Een feestelijk aangeklede zaal vol verlichting, disco en glitterbollen laten u terug gaan naar deze
geweldige tijd. Onze enthousiaste diskjockey zal deze vrolijke avond tot een spetterend feest maken
waarbij de hoelahoep zeker niet zal ontbreken. Ja, ja..., maar dat is nog niet alles. Er wordt tevens een
sensationele saterday night fever muziekquiz georganiseerd waarbij uw kennis van de 70’s & 80’s op
ludieke wijze wordt getest.
Kortom, dit is een avondje lekker swingen, kletsen, gezelligheid met een tikkeltje nostalgie.
Hierbij inbegrepen
- Spetterende drive-in discoshow met vele give aways.
- Diverse interactieve spelen. (Hoelahoep, dobbelspel, discobingo etc.)
Eventuele uitbreidingsmogelijkheden op dit thema
- verlichte dansvloer, popcornmachine, Milkshakes.
Show opties
Xtreme Elvis
boek nu de interactieve Elvis show als aanvulling op deze avond. Een live
optreden in twee blokken van ongeveer 15 minuten zal de zaal volledig op zijn kop zetten.
Blues brothers act
een geroutineerd duo zal een ware act opvoeren van ongeveer 20
minuten met vele show items en thema attributen. De act welke als grap begonnen is tijdens
de jaarlijkse playbackshow zorgt tegenwoordig voor meer dan 40 optredens per jaar.
Deze twee rasentertainers zijn dan ook een graag gezien gast op diverse feesten en partijen.

Vikingfeest

Terug naar de tijd van zeerovers en de stoere zeelieden. Veel lol met echte viking activiteiten zoals
alleen de vikingen dat kunnen.
Tijdens deze unieke avond bent u welkom op een Viking trainingskamp waarbij de gasten tot het
uiterste zullen gaan ! Bij aankomst worden uw gasten voorzien van gepaste kledij en smink waarna
het aftellen kan beginnen voor de reis naar deze geweldige tijd !
Boek deze unieke Vikingshow en kom deze sensationele ervaring zelf beleven !
Activiteiten
Cruciﬁx, arm worstelen, pijl en boog schieten, pul schuiven.
Inclusief
Viking helmen, jute kledij voor alle gasten en thema
aankleding voor de zaal!

Ziekenhuis op stelten

Allereerst krijgt iedereen bij aankomst bij onze feestzaal een kruidenbittertje en een gezonde
versnapering vol vitamines. Voor iedereen die wat sterkers denkt nodig te hebben, neemt er
lekker nog 1.
Dan is er werk aan de winkel en zult u uw werkschortje aan moeten doen.
Doldwaze doktoren en verpleegsters zorgen voor een wel heel bijzondere en aparte manier om u als
beginnend assistent dokter de kneepjes van het vak te leren. Opereren vereist wel een heel sterke
maag, dus is er voor de assistent dokter/verpleegster een gezondheidsbuﬀet tijdens dit unieke
themafeest.
Ziek zijn was nog nooit zo leuk en opereren nog nooit zo'n genot.
Wie is de dokter bibber ploeg en welke ziekenhuisploeg verdient een nominatie?
We zullen zien tijdens, het ziekenhuis staat op stelten!
Activiteiten
Beddenracespel, accupunctuurspel en nog veer meer.
Inclusief
Ziekenhuiskledij voor alle gasten en thema
aankleding voor de zaal!

Mega apres-ski party

De absolute topper uit onze themashows.
Zowel DJ als presentator weten deze avond
naar ongekende hoogtepunten te brengen
door middel van unieke interactieve games.
Broekhangen, boomstamzagen, diverse
quizzen, ski lopen, jodelen niets is ons te gek!
Kortom: de ervarenheid van de presentator
(Rudy) en diskjockey (Peter) maken deze show
een echte topper.
Der Rudy zal tijdens deze show zijn pret pakket
paraat hebben voor extra vermaak, wat denkt
u van een live concert op een mini gitaar en
een daverende krokodillen race…
Het spreekt voor zich dat wij de zaal volledig
omtoveren tot een ware skihut met een
winters decor, een ﬂink aantal ski’s,
kerstmannen op blower, een ware skigondel
en een knotsgekke dj die vanuit een skihut dj
stube zijn plaatjes draait.
Deze show is standaard voorzien van een
sneeuwmachine zodat het winterse eﬀect
zelfs in de zomer tot zijn recht komt!

Zwerversavond

Een uitdagend avondje uit waarbij u geen cent te makken heeft. U maakt kennis met alle kanten
van het zwerversbestaan.
Middels diverse interactieve zwervergames zal de beste zwervers groep van de avond een
geweldige prijs in ontvangst nemen.
U wordt ontvangen door onze schoﬃes die aan de deur staan. Eenmaal binnen zullen zij u de
interactieve spelletjes “van de straat” leren. En heeft u al een bezoek gebracht aan het
zwerverscasino? Met een beetje geluk verdient u hier “nieuwe” schoenen, broek of muts!
Activiteiten
Dit blijft nog even een verassing, maar vergeet uw knapzak niet!

Hollandse glorie karaokeshow

Diverse oer-Hollandse spelen worden tijdens
deze onvergetelijke avond doorlopen, waarbij
de ﬁnale in de vorm van een spetterend
karaoke optreden zal plaatsvinden.
Een ervaren DJ-presentator praat de avond
professioneel aan elkaar en neemt bij jong
en oud de podiumvrees weg. Uw gasten zullen
hierbij meezingen met de bekende platen van
vroeger en nu en schitteren als ware artiesten.
De presentator zal hierbij een vakkundige
jury samenstellen die zorgen voor een
kritische noot.
De hightech apparatuur zorgt tevens voor een
vlekkeloze overgang tussen de karaoke
nummers zodat uw gasten non-stop kunnen
zingen en swingen. Maar dat is nog niet alles;
een onovertroﬀen feestkoﬀer vol met hilarische
en te gekke feestartikelen zal tevens
zorgdragen voor te gekke foto’s.

Artiesten, solo acts en zingende DJ’s
Bij uw themafeest is een artiest, solo act of zingende DJ een leuke aanvulling.
Bij Horeca Hofsteenge boekt u eenvoudig in combinatie met uw themafeest
een van onderstaande artiesten.

Nederlands talige zangers
Diverse ervaren en allround zangers met hits van onder andere
Guus Meeuwis, Jannes, Jan smit en Stef Ekkel.

Rooie Rinus
De Rooie Rinus shows kenmerken zich door de te gekke verschijning
van deze rasentertainer. Bekende smartlappen, feest-stampers,
meezingers, tranentrekkers en alles wat daar tussen zit volgt elkaar in
vlot tempo op.

Blues Brothers
Oude tijden herleven met deze spectaculaire act.
Verras uw gasten met een daverend optreden van deze twee
rasentertainers.

André Hazes imitatie
Met deze Hazes imitatie haalt u een geweldige live gezongen act in
huis, waarbij de zaal zal meezingen en genieten van een geweldig
optreden. Rene is bekend geworden in zijn plaatselijke kroeg en voor
hij het wist zong hij voor groot publiek het lied van André Hazes.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Leuke en vooral gezellige activiteiten
Bij uw themafeest is een artiest, solo act of zingende DJ een leuke aanvulling.
Bij Horeca Hofsteenge bieden we tevens een ruim aanbod activiteiten.
Hieronder vindt u een kleine greep uit ons assortiment.

Steptocht
Heerlijk genieten van de buitenlucht tijdens deze gezellige
maar actieve steptocht onder leiding van een ervaren instructeur.

Solex rijden
Supergezellig! Na ontvangst met koﬃe, thee of fris kunnen de leren
jassen en pothelmen op, want de solexen staan al klaar!
Heerlijk touren langs de mooiste plekjes in de omgeving.
Onderweg wordt er gezorgd voor iets lekkers te eten en drinken.

GPS Adventure tocht
Wandelen middels een GPS systeem: Tijdens deze tocht leiden wij u
langs de mooiste plekjes in de omgeving. Indien gewenst krijgt u
tijdens de tocht te maken met uitdagende vragen en activiteiten.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Agenda
Hieronder vindt u onze agenda 2010.
Er kunnen inmiddels een aantal agenda items gewijzigd of toegevoegd zijn.
Voor onze meest actuele agenda en meer info verwijzen wij u naar onze website.

23 mei 2010 - DJ Arnoud
Aanvang: 23:00 - Entree: 5,00
5 juni 2010 - Suntrip
Aanvang: 23:00 - Entree: 5,00
14 augustus 2010 - Schuimparty met JK Entertainment
Aanvang: 22:00 - Entree: 5,00
11 september 2010 - DJ Arnoud met de Normaal Coverband
Aanvang: 22:00 - Entree: 5,00
12 september 2010 - Rocken met Lekker Fris!
Aanvang: 15:00 - Entree: GRATIS!
14 september 2010 - Roldermarkt 225 jaar met live muziekshow!
Aanvang: vanaf 10:00 - Entree: GRATIS!
25 december 2010 - DJ Bert m.m.v. Vangrail
Aanvang: 22:00 - Entree: Voorverkoop 5,00
26 december 2010 - DJ Arnoud m.m.v. Boulevard
Aanvang: 22:00 - Entree: Voorverkoop 5,00
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