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Wie zijn wij?

Themafeest.nl is een 100% dochter van BinQ Events. Dit evenementenbureau organiseert al jaren de gezelligste 
bedrijfsfeesten, strak geplande events en de beste zakelijke meetings van Nederland. Altijd origineel, uniek, kwalitatief  
hoogstaand en natuurlijk gezellig! Bij ons is jullie voorgenomen avond, middag of  complete dag in professionele handen. 
Wij streven naar perfectie! 

In het traject voorafgaande jullie feestdatum zorgen wij voor praktisch uitvoerbare ideeën. Wij inspireren, adviseren en 
nemen werk voor de organisatie uit handen. Zo heb je op de dag zelf  geen omkijken en kunnen jullie als organisatie zelf  
ook genieten. 

Wat beloven wij:

*  Full service organisatiebureau; wij organiseren het voor jullie, van het begin tot het eind! 
*  Jong en enthousiast team van partymanagers, creatievelingen, entertainers en DJ’s
*  Loads of  experience; van publieksevenementen tot feesten en bedrijfsuitjes
*  Korte communicatielijnen en goede kwaliteitsbewaking, alle processen vinden in eigen beheer plaats

WIE ZIJN WIJ? 



Wil  je een personeelsfeest of  relatie-evenement in eigen bedrijfspand of  op eigen locatie 
organiseren? Zoeken jullie een evenementenbureau met veel ervaring in het organiseren 
van evenementen, feesten en partijen op eigen locatie? Al meer dan 10 jaar zijn wij actief  
in de creatie, organisatie en uitvoering van bedrijfsfeesten en evenementen die in een 
eigen bedrijfspand worden gehouden.

Graag maken wij, gebaseerd op uw specifieke wensen, ook voor uw evenement op eigen 
locatie of  in eigen bedrijfspand een verrassend voorstel. We maken alitjd een maatwerk 
concept welke volledig aansluit bij de wensen. Benieuwd wat wij voor jullie feest kunnen 
bedenken? Wij komen graag langs om de mogelijkheden verder toe te lichten.

OP EIGEN LOCATIE 



De themafeesten van THEMAFEEST.nl zijn altijd verrassend! Het creatieve team bouwt een feestconcept inclusief  
decor, techniek, presentatie, show, dans en muziek voor jullie event op maat. Elk feestconcept dat BinQ aanbiedt 
kan overal in Nederland en België worden neergezet. Of  het nu gaat om jullie eigen locatie (bijvoorbeeld de 
bedrijfshal of  kantine), in een tent of  in de bestaande horeca van jullie keuze. Wij zijn ervaringsspecialist in het 
organiseren van ‘thematische’ feestconcepten van A tot Z.  Het doel: jullie een topfeest te bezorgen waar nog 
lang over na gepraat zal worden.

Alle feestconcepten zijn inclusief:
* Showhost
* Entertainmentteam
* Party-DJ
* DJ Booth met licht en geluidsset
* VIP-act
* Partypics door entertainment
* Partymanager
* Op iedere locatie  in Nederland en Belgie mogelijk
* Compleet verzorgd 

FEESTEN IS ONS VAK!

De volgende themafeesten bieden wij aan:
* Oktoberfest
* Back to the ‘80&’90
* Ibiza dancenight
* Helemaal Hollands “alles van Hollandse bodem”
* Great Gatsby  “the roaring ‘20”
* Proud 2B Fout
* Discofever “Remember the ‘70”
* Wild Wild West
* de Gooische Fuif
* Apresski party
* Winter Wonderland
* Viva LasVegas
* Kloosterfeest
* Ticket Air Atlantic “Wereldfeest”
* Jungleparty “welcome to the jungle”

THEMAFEESTEN 



Trek je dirndle uit de kast en maak je klaar voor een echt DUITS 
FEEST! Wij nemen je mee naar jullie eigen berghut. Met een com-
plete Beierse eventstyling van jullie eigen feestzaal starten we 
het feest.  

U wordt verwelkomd door gastheer Rudi en zijn ‘freunden’ met 
een heerlijk glaasje schnapps. De echte Duitse schlagers en 
stevige bierpullen staan voor u klaar! 

Jullie worden vermaakt lachwekkende optredens en Duitse okt-
berfest spellen. Wie zegt dat Duiters geen humor hebben! Naast 
Rudi komen er nog meer oude bekenden. Van een optreden van 
volksheld Heino tot lekker meezingen met de Alpenzusjes...

Dit wordt een avond die jullie niet schnell zullen vergeten!

Oktoberfest 

Back to the ’80 en ’90 is een knalfeest waar we terugblikken naar de fantastische 
jaren 80 en 90. Kent je ze nog? The A-team, Baywatch en Miami Vice. Denk je nog 
weleens terug aan de onweerstaanbare muziek van Abba, Kiss of  The Village People. 

Samen geven ze jullie het echte jaren ‘80 en ‘90 gevoel, dat jullie opnieuw zullen herbeleven. 
Het illustere duo Billy & Amy, bekend van de ‘80 fitnessvideo’s, verzorgt samen met MC Cool, 
Rock Chick en zijn hairdresser en metamorfose artist: “ Pricilla” een verrassende avond.

Vol met goede muziek van de steengoede ‘80&’90 DJ, leuke optreden, ‘80 
en ‘90 lichteffecten , eventstyling en natuurlijk een  gezonde dosis humor.
 

'80&'90Back to the



‘Helemaal Holland’ is een feest van herkenning. Het vertelt het verhaal 
van ons o zo mooie land en haar bewoners met hun typische Hollandse 
eigenaardigheden. Op een uitgesproken manier met lekker eten, volop 
drank en vooral feest zullen jullie niets te kort komen op dit feestelijk 
avondje gezelligheid. 

We laten jullie zien dat Holland een land is om trots op te zijn! Geniet van 
ludiek tafelentertainment door bijvoorbeeld campinggast Rinus en Carla 
het Kaasmeisje. Zeker weten dat jullie meezingen met met de grappige 
zang- en dansacts door onder andere zangeres Hermien en De Toppers. 

Helemaal 
        Holland

Witte linnen broeken, nog even onder de zonnebank, zonne-
brillen en strooien hoedjes; dát hoort bij Ibiza Dance Night! Re-
laxen en loungen, maar ook dansen op de klanken van DJ’s die 
iedere zomer het party-eiland bestieren en oude klassiekers.

In dit concept een complete IBIZA eventstyl-
ing, entertainment en goede muziek. Dit IBIZA 
feest wordt een party-avond om niet te vergeten.

IBIZA 
     dancenight



Great Gatsby doet je terug wanen in de roerige jaren twintig van Amerika. The Roaring ’20 
geven het nostalgische vintage gevoel waar we allemaal van dromen. 
Met zwarte of  rode backdrop doeken als basis, veel glitter, goud en art-deco elementen.  

Onder de kroonluchter van de aangeklede locatie dans je samen met je collega’s de hele 
avond op de beste muziek van de dj achter zijn stijlvolle booth . Mannen  met bretels 
en witten pakken en dames in cocktailjurken en netkousen. In dit thema passen kroon-
luchters, sigaren, lange veren, parelkettingen en bloemen.

GREAT GATSBY
THE ROARING ‘20 PARTY

PROUD TO BE FOUT: Gouden ketting en campingsmoking  Altijd al eens willen 
weten hoe het is om in een Aussi rond te lopen, compleet met gouden ketting, 
matje en Nike air max?  Of  kies je liever voor een te strak felroze jurkje en 
make up in alle kleuren van de regenboog? Dan is dit jouw kans! Inclusief  foute 
DJ, fout decor, foute typetjes, foute muziek, foute kapsels, foute opmerkingen, 
foute.. Dus.....Maak je klaar voor het meest foute feest van het jaar!



Remember the ‘70 het enige echte bedrijfs discofeest. Zoek je 
blokhakken uit de kast, trek je beste glitteroutfit aan en begeef  je op 
de dansvloer. Dit themafeest met alle waanzinnige muziek uit de jaren 
zeventig word jullie personeelsfeest! 
Ontvangen door de koning van de dansplaat Eddy Revival dompelt ju-
llie gezelschap zich onder het geweld van ABBA, Earth Wind & Fire 
en KC and the Sunshineband.  Eddy heeft ook wat typische vrienden 
meegenomen om de dansvloer te laten schudden. Denk aan de brede 
smile van Soulman Sam Jr., the Blues Brothers of  de altijd goed uitz-
iende Tina Turner…Dit discofeest is een swingend alternatief  voor elk 
ingezakt personeelsfeest. Everybody is free to feel good. 

RemembeR the

The wild Wild West! U wordt ontvangen 
door onze cowgirls met een echte Saloon-shot. 

Nog eventjes en u bevindt zich 
tussen de echte cowboys en indianen 
van het Wilde Westen. 
Net als in het Amerika van toen, laten 
we u lasso werpen, tussen de 
totempalen door paardje rijden en 
indiaantje pesten!  
Behoor je tot de echte waaghalzen en doet er 
mee met een potje bullriding? Eens kijken wie 
het bronstige beest echt in bedwang heeft! 
Wie van jullie collega’s is er echt klaar voor het 
echte Westen?



Ga mee op wereldreis en boek een ticket bij “Air Atlantic”
‘Ticket Air Alantic’ is een wervelend thema met een stopover vlucht 
van Amsterdam Schiphol naar de Verenigde Staten en terug naar 
Europa. Geheel in hogere sferen brengt u deze feestavond door ‘in 
de lucht’!  Begeleid door de altijd vrolijke, maar enigszins typische 
piloot Billy en zijn co-pilote Amy maakt u een muzikale reis naar Los 
Angeles, New  York, Londen en München. 
Bij elke stopover wordt u verwelkomd door verrassende ‘artiesten’, 
ludieke typetjes en acts. Van een heuse fitness workout in Los Ange-
les, tot Freddy Mercury in the UK, tot ‘Heino met zijn alpenzusjes in 
München. 

De Gooische Fuif: Uw hostess, het ultieme stereotype voorbeeld van de volledig vertwi-
jfelde Gooische Vrouw, is jarig en viert een feestje in jullie locatie! Een feestje? Een regel-
rechte knalparty, vol entertainment, gezwam, geneuzel, topcabaret en wervelende optredens!

Uw gezelschap komt terecht in een avond vol verrassingen. Een feestelijke cocktail van 
entertainment, lachwekkende optredens en foute Gooische vrouwenbekentenissen, 
ze komen allemaal voorbij! Ga lekker Gooische en boek deze Geweldige Gooische Fuif! 

De Gooische Fuif



APRES SKI PARTY

Voor wie de bus naar 
Tirol gemist heeft or-

ganiseren wij een vette 
Apres-ski party! Com-
pleet met Oostenrijkse 
showmeister Rudi en 
zijn vrienden. Op dit 
personeelsfeest kun 
je helemaal los op de 

laatste hits uit de skige-
bieden. Met leuke acts 

en interactief enter-
tainment wordt dit on-
danks de koude piste 

een warme avond!

Ondertussen organi-
seert het entertain-

ment leuke spelletjes 
om jullie gezelschap te 

vermaken. Hos gez-
ellig met ze mee op 
de volle dansvloer en 
proost op de goede 

gezondheid!

   
 A

près-ski Party

WELCOME TO THE JUINGLE: Op dit bedrijfsfeest worden jullie 
ontvangen door de host van deze avond: ‘Freek V.’ welkbekend 
van zijn natuurreportages en zijn crew. Deze onvervalste Tro-
pische host zal met zijn team in duidelijk herkenbare safarioutfit 
proberen de zaak in goede banen te leiden. Met wakku wakku, 
limbo en goede muziek wordt het een beestenboel!

Waar Tarzan in geen velden of  wegen te bekennen is is zijn liefje 
“jungle Jane” overduidelijk aanwezig. Rare snuiters die jungle 
bewoners altijd in voor altijd in voor een ‘goed’ gesprek. Maar 
natuurlijk kunnen jullie ook gewoon even met ze dansen. De 
avond muzikaal omlijst door een dj die wel weet wat een feestje 
bouwen is. Dit wordt een heet feestje en dat gewoon op jullie 
eigen locatie.
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Winter Wonderland

Winter Wonderland: Dit stijlvolle bedrijfsfeest 
begint sprookjesachtig met veel ijskoud wit als 
een bevroren landschap. Jullie worden op dit feest 
ontvangen door de ijskoude lakei en zijn ensemble. 

Jullie locatie is omgetoverd tot een sereen stijlvol 
winters paleis. Compleet met wit meubliair, wit decor 
en uiteraard ijskoude drankjes…

De thema-avond kabbelt door aan de officiële 
opening…. Het feest barst los met vette beats en 
uitgesproken feesttypes. Skileraren en snowbabes 
veroveren de ruimte en gaan door tot in de late 
uurtjes. Dit wordt een bedrijfsfeest dat zijn weerga 
niet kent.

Kloosterfeest

Dit humoristische themafeest vertelt het feestelijke verhaal over een klooster in crisistijd. Moeder Overste 
zit met een lege kloosterkas en besluit om deze te spekken een groot benefietfeest te geven voor klooster-
lingen uit binnen en buitenland. 

Moeder Overste heeft de touwtjes strak in handen. Maar samen met haar medekloosterlingen zoals bi-
jvoorbeeld de grappige zuster Docia en Pater Wastarasta zorgt ze ervoor dat er flink gelachen wordt. 
Diverse vreemde buitenlandse gasten maken hun opwachting en begroeten u op hun eigen speciale wijze. 
Zing mee met twee prachtige Soulsisters en luister naar Broeder Gastonneke met zijn gitaar. Op dit gekke 
personeelsfeest kun je natuurlijk ook dansen en feesten. De dj van deze avond zorgt voor een volle 
dansvloer met muziek voor iedereen.



Met deze “Spelshows” zal blijken wie over de meeste kennis beschikt van muziek, sport, of  mannen en vrouwen. 
Een gezellig aangeklede feestlocatie vormt het decor voor dit spectaculaire arrangement! 

Tijdens de spelshow zullen er verschillende categorieën behandeld worden, van geschiedenis tot sport en van alge-
mene kerstvragen tot kerstmuziek. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van verschillende muziekfragmenten. Met 
competitieve onderdelen en feestelijke sketches wordt het één groot feest! Het zal dus niet alleen bij kennis blijven... 
Onze quizpresentator staat voor jullie klaar om dit gezellige, interactieve spelprogramma naar hogere sferen te bren-
gen. Bent jij klaar voor deze spelshow? Jullie spelen in teams met als uiteindelijk doel: het winnen van de Hoofdprijs en 
natuurlijk de eeuwige roem die daarbij hoort. En ja, er mag een biertje worden gedronken... 

Alle spelshow zijn inclusief:
* Quizmaster
* DJ / Assistent 
* AV middelen
* Geluidinstallatie
* Partypics
* Pittige opdrachten
* Komische quiz vragen
* Ludieke prijs voor de winnaars
* Op iedere locatie  in Nederland en Belgie mogelijk

Welke bieden wij aan:
* PubQuiz; de kennisquiz
* Toppop Yeah Quiz, muziek quiz
* de Jongens tegen de meisjes spelshow
* Ik hou van Holland Quiz
* Crazy BinGo! 100% teambuiliding
* Wakku Wakku; dierenquiz

SPELSHOWS



THEMAFEEST tot 125 personen | 4,5 uur    € 2.850,00 eenmalig
Extra 50 personen        €    400,00 eenmalig
Dit is inclusief  entertainmentteam, DJ met DJ-Booth
Basis gethematiseerd decor, geluid, lichtshow en techniek
VIP behandeling, diverse acts, op - en afbouw
Exclusief  transport, horecaconcept en BTW

SPELSHOW EN QUIZ tot 75 personen  | 2,5 uur   € 1.250,00 eenmalig
Extra DJ verlenging 2 uur       €    200,00 eenmalig
Dit is inclusief  showmaster DJ met DJ-Booth
Basis gethematiseerd decor, geluid, lichtshow en techniek
Prijs voor het winnende team.
Exclusief  transport, horecaconcept en BTW

VERZORGEN VAN HORECA EN FACILITEITEN       
Wij verzorgen ook jullie complete horeca. We hebben eigen bars, foodtrucks, mobiele keukens, horecaper-
soneel, koks noem maar op. Afhankelijk van jullie wensen kunnen we naast een themafeest of  spelshow dus 
ook de complete feestavond volledig verzorgen. 

De prijzen zijn afhankelijk van julile wensen. Hiervoor komen we graag even langs!

PRIJZEN


