BROCHURE RAPA NUI 2018

Even voorstellen…
Rapa Nui is de oorspronkelijke Polynesische naam van Paaseiland, de
beste tropische hide-away ter wereld. Goed verborgen in de golven van
de Grote Oceaan. In 1722 werd Rapa Nui, met Pasen, herontdekt door de
Nederlander Jacob Roggeveen. Een plek waar je je kunt verstoppen voor
de rest van de wereld. Uniek door haar eigen identiteit, karakter en de
uiterst vriendelijke bevolking.
Rapa Nui is een plek waar iedereen kan genieten van de ondergaande
zon, zand tussen de tenen, lekker eten, funky muziek, cocktails of een mooi
glas wijn. No-nonsens en even lekker nergens aan denken, maar puur
genieten.

Maatwerk
Het uitgangspunt van Rapa Nui is “the sky is the limit” wij werken graag
naar een resultaat waar de gasten zich compleet kunnen vinden in het
concept dat wij voorstellen. We denken heel graag met jullie mee en er
ontstaan soms hele creatieve oplossingen om al jullie wensen uit te laten
komen. De speelse en variabele indeling van het paviljoen maakt het
geschikt voor zowel een kleine intieme groep van 10 personen, als voor een
grote fanatieke groep van 1500 personen.

Rapa Nui bundelt de krachten met surfschool Surfana voor een totale
strandbeleving die niemand zal vergeten. Wij maken graag een afspraak
om kennis te maken, de wensen te horen en onze input te geven om zo tot
het beste resultaat te komen.

“De ultieme
hide-away van de
Nederlandse kust”

Welkom & Proost!!
Champagne Delot 'Grande Réserve' Brut
per fles 62,50
Delot Père et Fils | Celles sur Ource | Champagne | Frankrijk
Bleekgeel van kleur. Frisse, elegante inzet met een zachte mousse, schoon
en zuiver in de mond, aangenaam droog, redelijk brede complex.
Cava d'Arciac Brut Secciole
Xarel.lo, Maccabeo en Parellada | Penedes | Spanje
Frisse zachte mousse met iets van appel en peer met een zuivere afdronk

per fles 29,50

Ketel 1 lemonade
Pinkyrose Lemonade | Ketel 1 | Spa rood | munt | ijsblokjes

per glas 6,50

Fruitshake
Verfrissende shake van diverse fruit, groente & kruiden

per glas 4,50

Aperol Spritz
Aperol | Cava| spuitwater | sinaasappel | ijsblokjes

per glas 6,50

Hugo Spritz
Hugo Spritz | verse munt | schijfje limoen | ijsblokjes

per fles 25,50

Cocktails (ook alcoholvrij)
Cocktail 7,50 | Virgin 4,50
Kies een heerlijke cocktail uit ons assortiment en deze kunnen tevens
non-alcoholisch zijn. Een feestelijk en tropisch begin van uw feest!
Pinkyrose Lemonade
Verse handgemaakte siroop | Spa rood | munt | limoen | ijsblokjes
Kids Proost
Kinderchampagne: spa rood/blauw | limonade
Kids cocktail: spa rood | Pinkyrose lemonade | sinaasappel

3,50

per glas 2,50
per glas 3,50

Drankarrangementen
NACALCULATIE

De dranken die besteld worden door jouw gasten noteren wij à la minute.
Jij bepaalt wat wij schenken;
• Pils, huiswijn & frisdrank
• Hollands gedistilleerd
• Buitends gedistilleerd

• Koffie & thee
• Speciaal bieren
• Cocktails

UITKOOP

Volledige uitkoop van ons binnenlands drankenassortiment tijdens het event.
Pils, huiswijn, frisdrank, jenever, vieux, koffie & thee.
Uitkoop € 6,50 p.p. per uur (v.a. 30 personen)
• Minimaal 4 uur uitkoop
• V.a. 30 personen
• Uitkoop inclusief buitenlands gedistilleerd in overleg

COMBI VAN NACALCULATIE & UITKOOP

De dranken worden een gedeelte genoteerd op nacalculatie & minimaal 4 uur
uitkoop. Handig te combineren wanneer je een diner en feest geeft.
Nacalculatie + uitkoop € 6,50 p.p. per uur (v.a. 30 personen)
• Minimaal 4 uur uitkoop
• V.a. 30 personen
• Uitkoop inclusief buitenlands gedistilleerd in overleg

MUNTEN

Je kunt zelf aangeven hoeveel munten je wilt afnemen en wat er geschonken mag
worden. De munt neemt de waarde van het bestelde drankje aan.

COCKTAILBAR

De Rapa Nui cocktailbar is de ultieme blikvanger tijdens jouw evenement! Onze eigen
professionele cocktailshakers staan voor jullie klaar om de lekkerste cocktails te
shaken. Een Frozen Strawberry Daiquiri, een overheerlijke Mojito of een zomerse
Tequila sunrise. Een zonnetje op ieder evenement. Vraag naar de mogelijkheden!!

“Cocktailbar
als ultieme
blikvanger
op jouw
evenement”

Brunch & Lunch
BRUNCH LIVE COOKING

19,50

LUNCHPLATES

12,50

LUNCHPLATES PLUS

16,50

SHARED LUNCH

19,50

KIDS LUNCH

5,00

De Chef bakt jouw favoriete eitje met kaas, bacon, ui en/of tomaat
• Vers gebakken broodjes en croissants
• Belegen kaas, gerookte zalm, gerookte kalkoen & serrano ham
• Mini quiche met spinazie, feta & zongedroogde tomaat
• Watermeloen met limoen, mint, zadenmix en blauwe bessen
• Smoothie van de dag
• Kannen water gevuld met limoen, citroen, komkommer en/of munt

• Luxe broodjes vis, vlees & vegetarisch van onze menukaart.
• De broodjes worden geserveerd op grote plateaus. (1,5 p.p.)

• Soep van onze menukaart
• Luxe broodjes vis, vlees & vegetarisch van onze menukaart.
• De broodjes worden geserveerd op grote plateaus. (1,5 p.p.)

Met de Shared lunch zitten jullie aan grote lange tafels gevuld met allemaal
lekkernijen om met elkaar te delen:
• Luxe sandwiches met vis & vlees
• Vers tropisch fruit
• Vegetarische frisse goed gevulde salade
• Flamkuchen met rode ui, spekjes en crème fraîche
• Carpaccio met Old Amsterdam, pijnboonpitten en kappertjes
• Dadelballetjes met cashew & kokos
• Kannen water gevuld met limoen, citroen, komkommer en/of munt
+ Soepje van de menukaart + 4,50

• Bammetjes met pindakaas, jam & hagelslag
• Bammetjes met kaas & ham

Beachbites
PLATEAUS WARM & KOUD

Broodplank
zontomatendip, jonge kaas, oude kaas, nootjes en olijven
Plateau Rapa Nui
brood met zontomatendip, olijven, bitterballen, crunchy chicken, nacho’s,
serrano ham, sardines met chips, huisgebrande nootjes & manchego
Groente Chips
van schorseneer, pastinaak, truffel aardappel, zoete aardappel,
diverse peen & bieten met dip
Veggie platter
Komkommer, paprika, wortel, selderij, radijs met Indiase yoghurtdip
Bittergarnituur
bitterballen, frikadelletjes, loempia’s, en crunchy chicken
Sea Bites
garnalenkroketjes, tempura gamba’s en calamaris met
wasabi mayo & togarashi dip

KOUDE / WARME BITES

12,50
19,50
12,50
17,50
14,50
21,50

Canapés van komkommer & courgette of Blaadje witlof
2,00
• Geitenkaas en walnoot-crumble • Garnaaltjes met limoenmayo
• Stilton, peerchutney en pancetta • Humus met olijfolie, mint en feta
Amuse lepels
2,50
• Makreelmousse met mierikswortel
• Artisjok-Basilicum mousse met serranoham
• Paddestoelenkaviaar met salie
Bakje huisgebrande nootjes / Olijven
3,50
Potje salade
7,50
Oesters
3,00
Mini Quiche
4,50
• Spinazie, feta en zongedroogde tomaat
• Zalm, prei en ricotta
• “Lorraine” met ham en kaas
Puntzak friet met mayonaise
3,50
Flamkuchen
8,50
• Rode ui, spekjes en crème fraîche
• Geitenkaas, dadel, rucola en crème fraîche
• Zalm, zuurkool, rode ui, gruyère en crème fraîche

BBQ
BEACH BBQ

19,50

•

Beef burger Rapa Nui style gekruid

•

Kipsaté met huisgemaakte pindasaus

•

Vis van de dag in folie met witte wijn, prei & peterselie

•

Veggie mix van courgette, aubergine, paprika en falafel

•

Groene salade met feta, tomaat, komkommer en kruidenvinaigrette

•

Roasted potatoes gekruid met rozemarijn en tijm

•

Brood knapperig gebakken

•

Saus BBQ salsa, zontomatendip en knoflook-yoghurtdip

SUNNY BBQ

24,50

• Spare ribs in een pittige gember marinade
• Gamba’s in een Thaise curry marinade
• Kipdrumsticks in Portugese piri-piri marinade
• Picanha aan één stuk gegrild en à la minute getrancheerd
• Groene salade met Feta, tomaat, komkommer en een kruidenvinaigrette
• Caprese portobello’s gevuld met mozzarella , tomaat en basilicum
• Roasted potatoes gekruid met rozemarijn & tijm
• Brood knapperig gebakken
• Saus BBQ salsa, zontomatendip & knoflook-yoghurtdip

Per 50 personen brengen bij een chefkok incl. apparatuur in rekening van 75,00
Kinderen tot 12 jaar BBQ’n voor 12,50 p.p. inclusief een frietje

BBQ RAPA NUI ROAST

29,50

• Amuse gazpacho van watermeloen met munt en feta kruim
• Lamsspies, Indiaas gekruid met raita dip
• Slow roast BBQ beef met BBQ kruiden
• Tonijn in sesam, gegrild en à la minute getrancheerd
• Char Siu BBQ pork Cantonees gemarineerde varkensschouder
• Regenboog koolsalade met rozijnen en een frisse dressing
• Groene salade met Feta, tomaat, komkommer en een kruidenvinaigrette
• Roasted potatoes gekruid met rozemarijn & tijm
• Maiskolf met roomboter en groene kruiden
• Brood knapperig gebakken
• Saus BBQ salsa, zontomatendip & knoflook-yoghurtdip

BBQ SURF & TURF

39,50

• Ossenhaas met truffel-rucola salade
• Diamanthaas saté met huisgemaakte pindasaus
• Kreeft met rozemarijn

• Gamba’s gemarineerd met knoflook, rode peper en limoen
• Caprese portobello’s gevuld met mozzarella , tomaat en basilicum
• Frisse groene salade met kruidenvinaigrette en gedroogde tomaat
• Geroosterde groenten courgette en aubergine
• Roasted potatoes gekruid met rozemarijn & tijm
• Brood knapperig gebakken
• Saus BBQ salsa, zontomatendip & knoflook-yoghurtdip

Per 50 personen brengen bij een chefkok incl. apparatuur in rekening van 75,00
Kinderen tot 12 jaar BBQ’n voor 12,50 p.p. inclusief een frietje

“Een ideale manier om
te genieten van lekker
eten en tegelijkertijd te
socializen”

Walking Dinner
Een ideale manier om te genieten van lekker eten en tegelijkertijd te socializen. Dynamisch, gezellig en passend bij diverse feestelijke gelegenheden. Vanaf 20 personen kun je genieten
van 5 verschillende gangen en eventueel kun je daar nog een 6de gang aan toevoegen. Kies voorafgaand van jouw evenement welke gerechten wij mogen serveren aan jouw gasten.

DE GERECHTJES
• Carpaccio met kappertjes, oude kaas en olijfolie

• Cheviche van kabeljauw met sinaasappel

• Marokkaanse wortel-linzensoep

• Gebakken coquille met gestoofde prei en tom ka kai

• Gegrilde lamsbiefstuk met Libanese rijst met lamsgehakt

• Quinoa met spinazie, lente-ui en koriander met scampi

• Mini angus burger met gerookte chili mayo

• Gemarineerde courgettes met mozzarella

• Cheesecake
6de gang (optioneel)

• Spekkoek met witte chocolade & Karamel

37,50

• Stilton met walnoten & portstroop + 5,00

• Vegetarisch alternatief op aanvraag.

42,50

Foodmarket
Waan je op een zomers festival, waar je op iedere hoek wel iets lekkers te eten kunt
halen en het vers voor je neus wordt bereidt. De foodcorners staan verdeeld op het
terrein van Rapa Nui en in overleg met jou geven we invulling aan de verschillende
foodcorners. Hieronder vind je een paar goede voorbeelden van diverse foodcorners.
Het perfecte concept voor grote partijen in een festivaljasje!!

SANDWICHBAR
Verschillende opties van beleg mogelijk, bijvoorbeeld
• Sandwich kaas met truffelmayonaise en rucola salade
• Sandwich gerookte zalm met limoenmayonaise en frisse sla
• Sandwich gerookte kip, kruidenmayo en geroosterde paprika

BURGER BBQ
• RapaBurger, ecologische kalfsburger, tomatensalsa en truffelmayonaise
• CheeseBurger, ecologische kalfsburger, tomatensalsa en gesmolten kaas
• TonijnBurger, kort gegrilde tonijn met limoenmayonaise en wakamé salade
• FalafelBurger, falafel met frisse salade en kruidenmayonaise

FRIETKRAAM
Een ouderwets frietje scoren bij de frietkraam. Frietje oorlog, speciaal, flip, ketchup,
mayonaise, jij noemt het en wij maken het!

NOODLEBAR
• Noodles gewokt met kippendijen, groenten, cashew
• Noodles gewokt met gamba’s, paksoi & sesam
• Noodles gewokt met groenten, shitake & pinda’s

“De foodmarket geeft
jouw feest net even
dat festival gevoel”

FRESH SALADBAR
•
•
•
•

Salade van quinoa & couscous met feta, avocado dressing & granaatappel
Pad Thai salade met gamba’s, noodles, sweet chili dressing & pinda crumble
Licht gerookte entrecote met 5-spice dressing, Japanse radijs & cashew
Watermeloen met limoen, mint, zaden mix & blauwe bessen

CUTBAR
Onze koks staan klaar achter om de meest verse carpaccio’s te snijden:
• Carpaccio van rund, Parmazaan, pesto & pijnboompitten
• Tonijn met lenteui, sesam & wasabi mayonaise
• Vega carpaccio bietjes, walnoten & geitenkaas

VISMARKT
•
•
•
•

Hele tonijn hangend aan zijn staart
Verse Black Tiger Shrimps
Duurzaam gevangen vis van de dag
Verse oesters

COCKTAIL
Onze professionele cocktailshakers staan voor je klaar om de lekkerste Mojito’s,
Caiparihna’s & Margarita’s te shaken. Geef jouw feest dat extra zomerse gevoel met
deze exotische cocktailbar.

DE BAKKER & DE IJSCOMAN
•
•
•
•

Panna cotta vanilla met seizoensfruit
Spicey carrotcake met slagroom
Cheesecake Rapa-style
Retro waterijsjes als Raketjes, Perenijsjes & Splitjes

Dessert, zoetigheid & taart
LITTLE DESSERT BUFFET
•
•
•
•

Pannacotta vanille en karnemelk met aardbeien, merengue en basilicum
Chocolade toblerone mousse
Original cheesecake
Spekkoek met witte chocolade & karamel

GRAND DESSERT BUFFET
•
•
•
•
•
•

9,50

12,50

Pannacotta vanille en karnemelk met aardbeien, merengue en basilicum
Chocolade toblerone mousse
Original cheesecake
Spekkoek met witte chocolade & karamel
Chocolade mudcake
Divers schepijs

BUCKETS

• ‘Retro’ bucket met ‘Good old’ Raketjes, Splitjes & Perenijsjes
• ‘Chocolat’ bucket met Magnums & Cornetto’s
• ‘I want it all’ Bucket, combi van de Retro en Chocolat buckets

Appeltaart
met slagroom
Chocolade mudcake
met rood fruit
Spicey carrot cake
met slagroom
Cheesecake
met lemon curd
Muffin
triple chocolate, citroen-framboos of appel-karamel
Mars, Snickers of Twix
Taartentafel (vanaf 30 personen)
met diverse taarten uit ons assortiment

2,00
4,00
3,00
4,75 | 60,00
5,50 | 67,50
5,50 | 67,50
6,00 | 75,00
3,50
1,50
9,50

Dag ontvangsten
DE GESCHIKTE RUIMTE

Wie wil er nou niet vergaderen met uitzicht op zee, die overigens een heel inspirerend
effect kan hebben. Door de speelse indeling van ons paviljoen kunnen wij
gemakkelijk onze ruimtes scheiden. De ruimtes zijn geschikt voor vergaderingen,
presentaties, congressen, netwerkborrels, workshops brainstormsessies etc.

INRICHTING

Geef aan hoe je de ruimte ingericht wilt hebben, zodat wij de ruimte voor aanvang
gereed hebben.
• Theateropstelling
• Blokopstelling
• Schoolopstelling
• Carré opstelling
• Kring opstelling

ARRANGEMENTEN (vanaf 25 personen)

De ruimte is per dagdeel te huur:
• Vergaderarrangement Basis € 16,- p.p. per dagdeel
Incl. koffie/thee, plat en bruisend water
• Ruimte alleen exclusief huren op aanvraag

FACILITEITEN/TECHNIEK
•
•
•
•

Wifi
Beamer
Projectie scherm
Flipover

gratis
100,25,25,-

Plasmaschermen, geluidsversterking en overige techniek verzorgen wij samen met
onze betrouwbare partner:
Showgroup Light & Soundproductions
Prijzen op aanvraag.

“Wie wil er nu niet
vergaderen met
uitzicht op zee”

Activiteiten
"Al verschillende jaren vieren
wij hier ons bedrijfsfeest de
sfeer, de activiteiten en het
eten zijn geweldig”

SURFANA ZANDVOORT
Op ons terrein vind je Surfana Zandvoort die zich naast surfen gespecialiseerd heeft
in het professioneel begeleiden en organiseren van de leukste activiteiten op het
strand, in het water en in de duinen. Door de nauwe samenwerking met Surfana
kunnen wij snel schakelen, ervoor zorgen dat het de ideale strandbeleving is en een
mooie herinnering zal worden. Heb je interesse om met jouw groep activiteiten te
gaan doen, dan maken wij samen met Surfana ‘n mooi voorstel voor je.

AANBOD

Naast de te gekke surf workshops biedt Surfana onder andere deze waanzinnige
activiteiten aan:
• Expeditie Surfana

• Beachgames

• Powerboot

• Yoga

• Welness Experience

• Powerkiten

• Raften

• Hooladance

• Korren

• Massage

• Koude kermis (Wim Hof methode)

• Zandsculpturen

• SUP

• Salsa

• Waterslide

• Duinpluktour

• Beachvolley

• Discgolf

• Skimboarden

• Bodyboarden

Extra’s
FEESTTANTES

Feesttantes schminken de sterren van de hemel en laten die landen op jouw gezicht.
En dat is pas het begin. Treedt de wondere wereld van de feesttantes* binnen en
voel je voor even ondergedompeld in een magische sprookje van kleuren, geuren,
smaken en muziek. Feesttantes uitgedost in uitbundige outfits toveren met hun palet
vol kleur iedereen om tot levende kunstwerkjes. In het feestelijk decor kan jij als
kunstwerk op een speelse manier worden vereeuwigd door onze polaroidfotograaf.
Feestantes* verblijden en verheerlijken ieder feest met een variatie aan feestacts die
we aanpassen en optimaliseren voor het feestje of festival. Zo zijn er de Lovebirds, het
Tableau Vivant, Fotomagneten, Troubadour, Tj & Djoom, Tante Illustratie, Knutseltante
en meer. Check www.feesttantes.nl voor meer informatie. Op ieder ideetje past wel een
tante…

24 NANNIES

24NANNIES biedt enthousiaste en betrouwbare nannies voor het vermaak van
kinderen op evenementen. Zo kunnen de nannies tijdens een bruiloft of ander feest de
kinderen een fantastische tijd bezorgen, zodat zowel de ouders als de kinderen een
super feest hebben.
24NANNIES zorgt voor een perfect verloop van jouw evenement. Jij laat weten wat voor
soort evenement het betreft, het aantal kinderen en een schatting van de leeftijden en
op basis daarvan zorgen zij voor de leukste nannies. Met jarenlange events-ervaring
weet 24NANNIES de perfecte begeleiding voor de aanwezige kids te vinden. Daarnaast
werken zij samen met kinder-evenementenbureaus die voor alle mogelijke activiteiten
kunnen zorgen (van scrabble tot springkussens). Dit maakt het altijd weer een relaxte
dag voor de ouders en een ervaring om nooit te vergeten voor de kids.
Meer info: info@24nannies.nl

JE SUIS ENERGY

Je Suis Energy voorziet elk feest van de benodigde hoeveelheid Energy en vermaak ter
aanvulling op de muzikale line up. Ook volledige (op maat gemaakte) producties
inclusief dj's/bands en (inter)activiteiten worden met veel Energy uitgevoerd.
Verrassing gegarandeerd!

DE HOKKIECLUB

“Jouw Company
Festival voorzien
van de juiste
Energy”

Week jezelf los van het feestgedruis, stap 1 van de hokkies binnen en beleef een party
avontuur! Zing je longen uit je lijf in de duo douchekaraoke, leer alles over de jungle in
het junglehok, ga voor een unieke party ervaring in de duodisco of win een plakje worst
terwijl je een muziekquiz doet over schlagers.

DE BALLIN'BAK

Trek je baggy broek uit de kast, doe die gouden grill in je mond, gooi de chains om je
nek en schiet jezelf in je been voor een extra overtuigende cripwalk. Je Suis Energy
brengt dit jaar namelijk 's werelds kleinste, maar meest ballin'club naar Madnes. Wil je
100% balls out? De Ballin'bak maakt het mogelijk. Duik erin als een dolfijn, krab je
getatoeëerde borst met de borstkrabbel, of spuw gangsterfonteintjes uit je getuite
lipjes.

SILENT DISCO (van 75 tot .... deelnemers)

Met de Je Suis Energy Silent disco's kun je niet stil blijven staan. Zet de koptelefoon op
je hoofd, dans je benen onder je romp vandaan en zing je stembanden schor met de
meezingers. Zet vervolgens je hoofdtelefoon eens af voor een unieke luisterervaring van
je medeparty'ers.

QUARTY PARTY (Podium/zaalact, elk kwartier nieuw thema)

Als een soort televisiescherm van 10 bij 10 meter, die elk kwartier van zender verandert
en telkens nieuwe feestcreaties uitspuugt, zullen 2 Teams van 4 man zowel op het
podium als ervoor, de bezoekers meesleuren in verschillende thema's en
activiteiten. Quarty's verschillen van o.a. een 'uitje naar het strand'
(opblaasboot en strandballen incluis), Ridders en kastelen en
Hakkûhh met Gabbers.

DJ’s & Bands
We beschikken over een groot DJ netwerk en kunnen op die manier inspelen op
ieders wens. Een live band behoort ook tot de mogelijkheden van een 3-mans
formatie tot een big band. Voor een iets intiemere sfeer kun je voor een
singer/songwriter bij het kampvuur gaan.

THE FAMILY

op aanvraag

The Family is een band, bestaande uit 3 top musici die hun sporen ruimschoots
verdiend hebben. Carlos Lake, Paul Van Schaik en Xander Hubrecht zijn alle drie
al meer dan 20 jaar actief in het professionele pop-circuit. Naast dat ze
gezamenlijk op het podium staan, hebben ze ook vele optredens gedaan met
bekende artiesten zoals: Anouk, Alain Clark, VanVelzen, Birgit Schuurman, Lois
Lane, Ruth Jacott, Rilan en de Bombardiers e.v.a.
Het repertoire van The Family is een mix van pop, rock en disco songs afgewisseld
met zeer onverwachte, originele songs. Door de triobezetting resulteert dit in een
zeer eigenzinnig, origineel geluid, maar toch zeer herkenbaar. De mix van passie,
muzikaliteit, plezier, kwaliteit én variatie, maakt The Family tot dé ideale
coverband.

PERFORMER COLLECTIVE

op aanvraag

Performer Collective is een collectief van muzikanten uit de top van Nederland.
Deze band is opgericht door Oren Schrijver en Joel de Tombe die veel ervaring
hebben binnen de Nederlandse entertainment. Het idee werd geboren vanuit de
behoefte van veel bevriende muzikanten die af en toe op tour zijn met de grote
artiesten maar daarnaast wel met elkaar wilde blijven spelen. Performer
Collective biedt deze mogelijkheid.
Onze muzikanten spelen en speelden onder andere met Trijntje Oosterhuis,
Candy Dulfer, Alain Clarke, Waylon, Berget Lewis en vele anderen. Van
een bescheiden jazzbandje tot een complete funkband en alles daar
tussenin, Performer Collective houdt van aanpassen en vernieuwen.

DJ GUZZ

4 uur 850,00 incl. apparatuur

Vinyl DJ Guzz neemt je mee naar warme oorden met zijn heerlijke muziekkeuze in soul,
jazz, funk & reggea. Feilloos vind hij de sfeer van het feest en zorgt ervoor dat zijn
muziek daarop aansluit en direct beginnen de heupen te bewegen, want stilstaan doe
je niet bij Guzz. Als resident DJ bij Pacific Parc en vaste huis-DJ van Chef’Special
heeft Guzz al vele locaties mogen vullen met zijn funky muziek.

DJ BIG JIM & HIS 7 INCHES

4 uur 1.000,00 incl. apparatuur

Big Jim wilde al op jonge leeftijd zijn enthousiasme en harstocht voor muziek delen
met anderen. Big Jim heeft om deze reden door de jaren heen een verscheidenheid
aan muzikale stijlen ontwikkeld. Hij laat jou stiekem meebrullen op jouw Guilty
Pleasures, neemt je mee terug naar rock & roll sferen van de 60's, zorgt ervoor dat jij
met je voeten in het hete zand staat te dansen en laat je keihard springen op vette
90's hits bij 90s Now.

DJ LADY LEGIT

4 uur 850,00 incl. apparatuur

DJ WHIPLASH

4 uur 1.000,00 incl. apparatuur

Deze exotische schone is opgegroeit met soul & jazz, beïnvloed door funk &
gepassioneerd over disco. Een mix van ibizahouse met al deze invloeden zorgt voor
een zomerse set van DJ Lady Legit. Lady Legit draait regelmatig op Zwarte liefde en is
resident DJ bij Jonge vogels,

Begonnen met draaien in het begin van de jaren 90 als concert en dance dj bij het
Patronaat in Haarlem, draaide o.a. Dancestew, Rocketfuel en diverse thema avonden.
Vervolgens gevraagd door Club Stalker om daar ook op club avonden te komen
draaien dus toen ook steeds meer dance gaan draaien, de naam dj Whiplash is
ontstaan in m’n techno jaren al bleef ik daarnaast ook diverse andere stijlen draaien.
Stijlen van 60 tot nu (o.a. 80’s is een specialiteit), house, pop, rock, techno etc. etc.
Clubs, Podia, festivals, bruiloften, feesten en partijen.

“Zelfs dansende bedienende
dames op de dansvloer zijn
niet onopgemerkt gebleven”

Extra faciliteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuurpit met marshmallows vanaf
Garderobe vanaf
Beamer & scherm
DJ Booth
PA set vanaf
Fotograaf 2uur vanaf
Fotobooth onbeperkt foto’s voor 4 uur
Bedoïne-tent 10 x 10
Lichtplan
Oesterman
Champagnetoren

100,
75,125,550,550,250,750,750,op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

Overnachten
HELLO I’M LOCAL BOUTIQUE HOSTEL
Hello I’m Local is een boutique hostel aan de rand van het centrum van Haarlem. De
twaalf kamers variëren van 14- tot 2-persoonskamers en hebben elk een eigen douche.
Elke kamer heeft zijn eigen karakter gebaseerd op de Haarlemse en Hollandse
geschiedenis. Thema’s zoals Tante Leen, Van der Pigge (de bekende Haarlemse
drogist) en (de enige echte Hollandse) Holstein koe. Vraag naar de mogelijkheden en
wij helpen je graag verder, maar check vooral ook hun website voor meer informatie:
www.helloimlocal.com

SURFCAMP SURFANA BLOEMENDAAL
Surfana Surfcamp beschikt over een prachtige area op Camping de Lakens in
Bloemendaal aan zee. Het surfcamp is een prachtig tentenkamp met 30 tipi’s met
daarin fijne matrassen. Stel je voor dat je op 20 minuten van Amsterdam even in een
totaal andere wereld begeeft. Kortom sluit de dag af met een mooi strandfeestje, ga
lekker slapen in een tentje midden in de duinen en droom diep van je heerlijke dag met
de geluiden van de natuur op de achtergrond..
www.surfanabloemendaal.com

EVENTMANAGER
Even voorstellen; mijn naam is Irene en ik ben inmiddels 7 seizoenen eventmanager bij
Rapa Nui. Regen of zonneschijn het strand vind ik altijd een magische plek en dat wil
ik graag met je delen door jouw wensen te vertalen naar 'n waanzinnige herinnering.
Waar beginnen we? Allereerst zetten we jouw ideeën op papier, naar aanleiding
hiervan ga ik een mooi voorstel maken, uiteindelijk gaan we het samen helemaal
finetunen voor een onvergetelijk resultaat.

“The sky is the limit”

CONTACT
Stuur jouw wensen in een email naar:
irene@rapanui.nl (hele jaar)
Uiteraard kan ik je ook telefonisch te woord staan tijdens kantooruren:
023-5737060 (van maart tot oktober)
En als je sfeer wilt proeven maak je een afspraak om kennis te maken met mij
en het kleurrijke Rapa Nui.

TOT RAPA!!

“Iedere dag zit ik aan het strand
met een baan waarin ik mensen
blij mag maken, hoe waanzinnig
is dat”

