Drive in discotheek
MDS drive in discotheek type I

Simpele drive in show met geluid tot 65 personen, ideaal voor bij mensen
thuis of in een kleine kroeg
€375,00
Optioneel: extra geluid tot 200 personen

€ 395,00

MDS type II Truss A

Stijlvolle drive in show incl. dj apparatuur. Geluid tot 200 personen.
Samenvatting Truss:
• Mooie DJ meubel van Truss (aluminium)
• DJ apparatuur; Pioneer DJM900NXS dj mixer + 2 x Pioneer
CDJ2000NXS cd spelers
• 1 x Lichtstatief incl. 4 LED parren
• Geluid set tot 200 personen
€ 425,00

MDS type II Truss B

Samenvatting Truss B:
•
•
•
•
•
•
•

Mooie DJ meubel van Truss (aluminium)
DJ apparatuur; Pioneer DJM900NXS + 2 x Pioneer CDJ2000NXS cd
spelers
6 meter truss
Sterrendoek 6 x 3 meter
2 x Fourbar LED (8 ledparren)
2 x Lichteffect
Geluid set 200 personen
€ 525,00

MDS type II white A

Prachtige drive in show met onze exclusieve wit lederen DJ booth waar het
DJ apparatuur in zit. Geluid tot 200 personen en een LED lichtshow.
Samenvatting A:
• Exclusief wit lederen DJ Booth
• DJ apparatuur; Pioneer DJM900NXS dj mixer met 2 x Pioneer
CDJ2000NXS cd spelers
• 1 x Lichtstatief incl. 4 LED parren
• Geluid set tot 200 personen
€ 550,00

MDS type II White B

Idem als uitvoering A maar dan nu extra met een sterrendoek achter de
discotheek. Deze is variabel van 4 tot 6 meter breed te plaatsen.
Samenvatting B:
• Exclusief wit lederen DJ Booth
• DJ apparatuur; Pioneer DJM900NXS dj mixer met 2 x Pioneer
CDJ2000NXS cd spelers
• 1 x Lichtstatief incl. 4 LED parren
• Sterrendoek van 6 x 3 meter bevestig aan truss op statief
• Geluid set tot 200 personen
€ 595,00

MDS type II White C

Deze uitvoering is idem als uitvoering A, deze heeft als extra 2 truss
pilaren van 1 meter hoog met LED verlichting en daarop 2 movingheads
geplaatst.
Samenvatting C:
• Exclusief wit lederen DJ Booth
• DJ apparatuur; Pioneer DJM900NXS dj mixer met 2 x Pioneer
CDJ2000NXS cd spelers
• 1 x Lichtstatief incl. 4 LED parren
• 2x trusspilaar van 1 met hoog met LED verlichting en 2
movingheads.
• Geluid set tot 200 personen
€ 650,00

MDS type II White D

Deze uitvoering is idem als uitvoering B maar als extra 2 truss pilaren van
1 meter hoog met LED verlichting en daarop 2 movingheads geplaatst.
Samenvatting D:
• Exclusief wit lederen DJ Booth
• DJ apparatuur; Pioneer DJM900NXS dj mixer met 2 x Pioneer
CDJ2000NXS cd spelers
• 1 x Lichtstatief incl. 4 LED parren
• 2x trusspilaar op 1 met hoog met LED verlichting en 2 movingheads
• Sterrendoek van 6 x 3 meter bevestig aan truss op statief
• Geluid set tot 200 personen
€ 695,00

MDS drive in show type III (speciaal)

MDS productions type III drive-in-show, bestaat uit een geluidsset tot
ongeveer 200 gasten en een uitgebreide lichtshow met 8 gekleurde
parspots 56, 2 x bewegend licht, laser, dit allemaal bevestigt aan 4 a 6
meter truss met sterrendoek. Spiegelbol. 2 truss pilaren met LED
verlichting en daarop 2 movinheads. Natuurlijk is ook bij deze show een
ervaren dj/presentator inbegrepen inclusief Pioneer DJM900NXS dj mixer,
Pioneer CDJ 2000NXS cd spelers en een Lightjockey voor een live
lichtshow.
Samenvatting D:
• Exclusief wit lederen DJ Booth
• DJ apparatuur; Pioneer DJM900NXS dj mixer met 2 x Pioneer
CDJ2000NXS cd spelers
• 2 x LED fourbar (8 LED parren)
• Spiegelbol & Laser
• 2 x Movinghead in de truss
• 2x trusspilaar op 1 met hoog met LED verlichting en 2 movingheads
• Sterrendoek van 6 x 3 meter bevestig aan truss op statief
• Geluidsset tot 200 personen
€ 795,00

Een leuke aanvulling om uw avond compleet te maken.
Sterrendoek

Truss

Leuke aanvulling bij Type I is een sterrendoek. Deze wordt bevestigd aan
truss afhankelijk van de ruimte van 4 of 6 meter breed.
€ 60,00

Karaoke

Maak van uw feest een interactief meezingfeest. Uw gasten kunnen de
beste Hollandse hits en Engelstalige hits uitzoeken uit één van onze
mappen en zich opgeven via de aanmeldingsformuliertjes. De Karaoke set
wordt geleverd met een 50”plasma scherm.
€ 150,00

De MDS photobooth fotofun:

Deze MDS photobooth ziet er fantastisch uit met zijn led verlichting. Geef
de led verlichting een kleur naar keuze, of laat hem van kleur naar kleur
laten gaan. Hij is dus goed zichtbaar in het donker.
Je gaat voor de tabletzuil staan en je tikt op de tablet. Hij maakt dan
automatisch een, drie of vier foto’s. Voor elke foto telt hij vijf seconden af.
Deze foto’s worden automatisch geplaatst op een printje. Dit printje
kunnen de gasten direct meenemen. De fotoprint wordt speciaal voor u op
kleur en in sfeer ontworpen. Op die manier kunnen de gasten nog lang
nagenieten van het feest, of uw laat er een leuk gastenboek van maken.
Keuze uit 6 templates Je kunt één van de 6 templates beschikbare
templates gebruiken.

Er zijn 500 fotostripjes inbegrepen. Dit zijn heldere prints van 5x15cm.
Deze prints zijn voorzien van een gelamineerd oppervlak waardoor ze
praktisch nooit verkleuren.
MDS photobooth All in prijs
€ 349,00
De genoemde prijzen zijn incl. op- en afbouw, persoonlijk ontwerp en. km vergoeding
incl. 21% BTW.

Floorspots
Een leuke aanvulling voor de ruimte zijn de floorspots. Deze worden op de
grond geplaatst en schijnen omhoog over de muur naar het plafond. Deze
zijn in iedere gewenste kleur verkrijgbaar.

Prijs per spot € 7,00
Prijs per 4 spots € 25,00
Spiegelbol
Sfeerbepalende voor een disco-show en geeft het 80’s gevoel van toen.
Bij te boeken met een truss-brug.
30 cm € 15.00
40 cm € 17.50

Bellenblaasmachine

Maak het compleet met een bellenblaasmachine om het geheel een
betoverend effect te creëren, een aanrader voor elke bruiloft.
Onbeperkte bellen € 25.00

Rookmachine
Letterlijk en figuurlijk stoom af blazen op de dansvloer.
Laat het licht nog beter uitkomen.
Voor €20.00

Partypoppers
Maak er een echt knalfeest, als opening en/of sluiting van jullie feest.
Per 6 stuks € 50.00

Led foam sticks
Maak er zelf een speciaal effect van, door middel van led foam sticks, de
party lights! Jong en oud wordt hier blij van.
10 stuks € 10,00
25 stuks € 22,50
50 stuks € 40,00
100 stuks € 70,00

Sterrendoek
(6 x 3 meter)

Een werkelijk schitterende uitbreiding van de show is ons sterrendoek, een
zwart achtergronddoek met tientallen fonkelende witte lampjes.
€45,00

Lopers
Zorgen een gewelige binnenkost met een loper, in het rood of speciaal
voor bruiloften in het wit en maak je feest compleet. 1 meter breed.
Minimaal 2 meter.
Per lengte-meter €7,50

Led tv-scherm
Speciale foto en/of films tonen aan je gasten gedurende avond, deze
kunnen op elke gewenste plek geplaatst worden. En op hoogte worden
versteld, geleverd op een design statief en verrijdbaar.
€125,00

Aanvang show: 20.00 uur
Einde show: 01.00 uur

Wij zijn ruim 1 uur voor aanvang aanwezig om op te bouwen zodat alles
gereed staat als de gasten binnen komen. Tijdens binnenkomst wordt er
achtergrondmuziek gedraaid.
Al onze drive in shows zijn standaard uitgerust met een draadloze
microfoon voor toespraken en of sketches.

Waarom MDS productions:
Algemeen:
• Standaard zorgen wij ervoor dat we ruim voor aanvang klaarstaan.
• Inprikken door / voor artiesten is gratis.
• Wij maken uitsluitend gebruik van D&B geluidssystemen (informatie
voor derden die inprikken).
• Moet de Crew / DJ in pak, natuurlijk kan dat door even aan te
geven, anders zijn ze gekleed in nette donkere kleding.
DJ’s:
•

•

•
•

•

Representatieve allround dj’s met meer dan 15 jaar ervaring en een
uitgebreide muziekcollectie in diverse genres met voor ieder wat
wils.
Schitterende professionele drive in shows die volledig op jullie
wensen af te stemmen zijn net als de muziekvoorkeur en
geluidsvoorkeuren.
Maximale zekerheid: u ontvangt van ons een contract en wij regelen
altijd een vervangende DJ indien nodig.
Deskundig en snel antwoord op uw vragen per email:
info@mdsproductions.nl of per telefoon: 06-53248197 of tijdens een
persoonlijk gesprek.
Wij evalueren ieder optreden met onze klanten.

Hopende u hierbij een passende aanbieding te hebben gedaan.
Wilt u graag van gedachten wisselen over de mogelijkheden, sta ik daar
altijd voor open. Eventueel in een persoonlijk gesprek.
Met vriendelijke groet,
MDS productions
Mathieu Daamen

