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CEREMONIE
Voor jullie huwelijksceremonie of huwelijksviering voorzien we in het 

basispakket steeds 3 muzikanten. Piano en gitaar aangevuld met zang.  
De mogelijkheden zijn echter eindeloos. 

- Extra muzikanten  
minder muzikanten 

- Full band 
- Dwarsfluit 
- Viool 
- ….. 

We voorzien in het basispakket 5 nummers tijdens jullie viering. Welke 
nummers dat zijn is volledig jullie keuze. Indien jullie meer dan 5 nummers 

wensen, hanteren we een extra vergoeding van €75 per nummer.  



RECEPTIE
Live muziek geeft jullie receptie een extra touch.  

Met Capo3 ben je aan het juiste adres als je houd van moderne muziek.  
Capo3 is een unieke bezetting met 3 muzikanten.  

2 gitaristen aangevuld met een pianist die tegelijk ook drummer is.  
Zij maken van de moderne pop-hits hun eigen versie, waarbij jullie 

genodigden het dansfeest al tijdens de receptie in gang zullen zetten.  

 
Wie het toch wat rustiger wil houden kiest voor Elise K.  

Elise speelt met haar 2 muzikanten eigen nummers en covers in singer-
songwriter stijl. Rustig op de achtergrond, maar extra mooi om naar te 

luisteren.  



RECEPTIE
2 mensen met liefde voor muziek brengen akoestische covers van de jaren 
’70 tot heden. Terwijl ze muziek brengen, kunnen mensen genieten van een 

babbel en een glaasje. Ideaal voor jullie receptie. 

 



AVONDFEEST

CAPO 3 
Wat krijg je als je een halve Hongaar, een halve Chileen en een halve West-Vlaming 

samen in een band steekt? De ideale opwarming voor ieder feest!!  
Capo 3 is een coverband die hedendaagse muziek brengt  

in een semi-akoestisch jasje.  
Een optreden van Capo 3 duurt maximum 100 minuten  

en is een perfecte opbouw van sfeer en ambiance.  

 
 



AVONDFEEST
CRYSTAL MOON 

Coverband Crystal Moon brengt een selectie classics van de jaren ’70 tot nu. 
Scheurende gitaren, zwoele stemmen en opzwepende ritmes  

zorgen steevast voor stomende ambiance…  
Crystal Moon is een breed inzetbare, geoliede partymachine  

die ieder feest in gang kan steken.  
De band werkt uitsluitend met PA-firma Plug in & Play.  

Deze firma zorgt, voor een uiterst sterke prijs, voor de technische omlijsting van het 
optreden. Zij zorgen voor de geluids- én lichtinstallatie waardoor uw feest nòg 

spectaculairder zal ogen. 

Een optreden van Crystal Moon duurt maximum 100 minuten.   

 
 



AVONDFEEST
BETTY 

Eén vrouw, vier mannen.  
Een band met soul & power, die de beste vrouwelijke hits aller tijden brengt.  

Betty, Liesbeth Roose, is vooral bekend als actrice in musicals  
(Assepoester, Beauty and the beast, 40-45)  

en als stem-actrice in verschillende films (Beauty and the Beast, Vaiana, …) 
De band werkt uitsluitend met PA-firma Plug in & Play. Deze firma zorgt, voor een 
uiterst sterke prijs, voor de technische omlijsting van het optreden. Zij zorgen voor 

de geluids- én lichtinstallatie waardoor uw feest nòg spectaculairder zal ogen. 

Een optreden van Betty duurt maximum 90 minuten.   
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Prijzen zijn steeds op aanvraag.  
Voordelige combinatie-pakketten zijn mogelijk.  

Vraag ernaar!
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