Kids&Co
Online aanvragen
Bij elke Kids&Co voorstelling kunt u een Kids&Co-feest organiseren
Wij voorzien een feestelijke ruimte die jullie ter beschikking krijgen vanaf 13u45 tot 17
uur. U nodigt de feestvierdertjes uit tegen 14 uur en vraagt aan de ouders om hen terug
op te halen tegen 17 uur.
Wij voorzien:
een versierde ruimte voor het kinderfeestje
een lange gedekte feesttafel
leuke muziek (installatie en enkele kinderCD'tjes worden voorzien) -jullie kunnen
uiteraard ook de favoriete muziek van jullie jarige meenemen.
een tafel met kleurplaten en kleuren
ballonnetjes
gekoelde drankjes aan € 1/stuk (water – ice-tea – fanta – fruitsapjes – cola – fristi )
met rietjes
een spaarkaart met sticker voor elke feestvierder en twee stickers voor de jarige
uw plaatsen in de zaal
bij theater leuk materiaal voor een knutselworkshop
U zorgt zelf voor:
begeleiding (minimum één persoon tot 10 kinderen - meer dan 10 kinderen minimum
twee begeleiders)
een traktatie indien u dit wenst (stukje cake; donut, snoepje…)
Indien u kiest voor een feestje bij een theatervoorstelling kan u één uur voor aanvang
theater en ongeveer één uur na de voorstelling invullen naar eigen wens.
Indien u kiest voor een feestje bij een film kan u één uur voor aanvang film invullen naar
eigen wens. De film start om 15 uur. Middenin is er een korte pauze. U kan dan even naar
het feestzaaltje gaan.
Meestal is het einde van de film voorzien rond 17 uur, wat dan ook het einde van het
feestje betekent. Een activiteit na de film kan niet meer.
Verloop van de Kids&Co namiddag:
vanaf 13u45: aankomst jarige en mama/papa/oma?
Vanaf 14u00: ontvangen van de genodigden
Tussen 14 uur en15 uur: vriendjes ontvangen - cadeautjes uitpakken – drankje en
traktatie aanbieden – dansen – kleuren – spelletje spelen - (knutselen bij theater) …
15 uur: start film of theater
17 uur: einde festiviteiten

Wat kost een Kids&Co feestje?
€ 35 voor aankleding en gebruik feestzaaltje
te storten als bevestiging op BE97 0682 1294 6349 – mededeling “feestje naam +
datum”
€ 1 per drankje
toegangsprijs variabel per voorstelling of film (vanaf 10 personen = groepstarief)
drankjes en toegangstickets film of theater worden na afloop feestje afgerekend
Wij reserveren voor u een geschat aantal tickets. Enkele dagen voor het feestje nemen
we met u contact op om het juiste aantal genodigden te vernemen.
We vragen om de ruimte proper achter te laten. Afval in vuilbak, borden en bestek samen
zetten, stiftjes en potloden opruimen. De ruimte graag borstelschoon achterlaten.
Dweilen en afwassen nemen wij voor ons rekening.

