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CREATIEF, MUZIKAAL EN ONTZETTEND LEUK ! 
Op elke locatie in heel Nederland 
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NEEM EEN EIGEN CD / 
VIDEOCLIP / LIPDUB OP! 

 

In de nieuwste TV Studio van Nederland of  
op elke andere gewenste locatie in Nederland! 

 
Ook mogelijk i.c.m. een Cocktailworkshop 

 
Al vanaf 10 personen 
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U wilt met uw personeel, collega’s 
en/of familieleden een feest 
organiseren dat u zich nog lang zult 
herinneren?  

Wij van VDS Productions hebben 
hiervoor een mooie aanbieding voor u, 
voor een zeer aantrekkelijke prijs. U 
wilt zich in deze tijden natuurlijk niet 
onnodig hoog in de kosten steken. 

Wij bieden een geweldige teambuilding 
activiteit met een gegarandeerde dosis 
plezier, op iedere locatie in Nederland. 

Samen muziek maken is ontzettend 
leuk, creatief en een uitstekend voor 
het groepsgevoel. En dat terwijl u 
geniet van een drankje!  

U zingt met z'n allen een nummer naar 
keuze in, bijna ieder nummer is 
mogelijk en u hoeft niet alleen te 
zingen, dit maakt het geschikt en leuk 
voor iedereen! Aan het eind krijgt u de 
opname mee op een CD. 
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De CD opname is ook mogelijk in 
combinatie met een videoclip. Bij de 
videoclip worden er tijdens de audio-
opnames ook video-opnames gemaakt 
door een professionele cameraman. 
Deze opnames worden op een later 
moment ge-edit tot een echte 
videoclip. Ook is het mogelijk een 
lipdub te maken. Het maken van een 
lipdub staat garant voor een middagje 
creativiteit, spontaniteit en hilariteit! 
Hierbij hoef je niet zelf te zingen maar 
slechts te playbacken! 

Tip: neem bij videoclips en lipdubs 
feestkleding of bedrijfskleding mee 
voor het leukste resultaat!  

Ook is het mogelijk om aansluitend 
een cocktailworkshop te volgen onder 
begeleiding van een ervaren bartender. 
Bij deze workshop kan er gekozen 
worden voor het leren maken van 2 of 
3 cocktails, welke tijdens de workshop 
uiteraard genuttigd kunnen worden! 
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WAT BIEDEN WIJ: 
 
- CD opname vanaf 10 personen 
- Videoclip opname mogelijk 
- Aansluitende cocktailworkshop   
  mogelijk 
- Lied naar eigen keuze 
- Er wordt gezongen in een groep;  
  u hoeft niet alleen te zingen   
- Creatieve teambuilding activiteit 
- Tastbaar eindproduct 
- Zeer gunstige prijs 
- Mogelijk op elke locatie in     
  Nederland! 

 

* Indien u gebruik wenst te maken van  
  de TV Studio zijn de getoonde prijzen    
  exclusief huur van de TV  
  studio a €150 per uur incl.  
  drankencatering 
* Reiskosten pakket A en B  
  Bedragen € 50,-  
  Op elke locatie in Nederland 
* Reiskosten pakket C, D, E en F  
  Bedragen € 100,-  
  Op elke locatie in Nederland 
* Alle genoemde prijzen zijn exclusief  
  BTW 

* Voor een meerprijs van € 2,00 p.p. vervangen wij één cocktail voor een decadente Champagne cocktail! 

Pakketten met 2 cocktails 

Pakketten met 3 cocktails 



 

 

 

VDS Productions  
Erasmusweg 6N 
2532 CP Den Haag 
06-39581108 
info@vdsproductions.nl 
www.vdsproductions.nl  
 


