De capaciteit binnen in de bus

toen tot nu. De Sing-a-Long

is maximaal 25 personen. Om

Shower is een unieke beleving

alle bezoekers van jouw festival

in een bus; een must-have voor

of event de Sing-a-Long Shower

ieder festival of event. Bekijk

te laten ervaren, kan de bus

onze promovideo op onze

aan de buitenzijde uitgebreid

facebookpagina of website en

worden met videoschermen. Zo

ervaar de Sing-a-Long Shower.

co
te
a
m
i
t
l
The U aoke
Kar tion
Sensa

kan iedereen meegenieten van
het feest in de bus.

Voor meer informatie of een
offerte neem contact met

De Sing-a-Long Shower wordt

ons op.

verhuurd in combinatie met
een host voor het bedienen
van de apparatuur. Er kan
gekozen worden uit meer dan
1.000 liedjes, variërend van

Contact
gegevens
Sing-a-Long Shower
Krommeweg 33
3343 LB Hendrik-ido-ambacht
Telefoon: 078-7112548
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e-mail: info@karaokeconcurrent.nl
Sing-a-LongShower
www.sing-a-longshower.com
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