
 
Interactief en Muzikaal concept! 

De Kidz-dj zette AHOY op zijn kop zette tijdens
het Club van Sinterklaasfeest! 
Daarna volgde een succesvolle tournee door Nederland,
langs vele grote festivals, op vakantieparken en langs bij bedrijven.

Ons hoogtepunt is steevast de Sintperiode waarbij de Kidz-dj in een
tijdsbestek van 2 weken zo’n 60 optredens verzorgt. 



De Leukste Discoshow van Nederland

De Discoshow is een 1,5 tot 2 uur durend feestje met de leukste
muziek, de gaafste Tik-Tok hits en onze eigen Kidz-dj Liedjes. 
Naast het draaien van muziek is onze DJ ook een echte entertainer
die zorgt voor dans, plezier, interactie en spelletjes. 

We spelen de Jongens tegen de meisjes, testen de
muziek-kennis in een quiz, en d.m.v. leuke
dans-spelletjes delen we punten en prijzen uit.
Ook de grote mensen gaan los in de
Coolste Papa en zwoelste mama verkiezing!



Kidz-dj Muziek & Video´s

De Kidz-dj is een crossmediaal muziekconcept voor kinderen, waarbij de
grootste wereldhits zijn voorzien van pakkende 
Nederlandstalige kinderteksten. 
Deze hits zorgen voor een geweldig feest
van herkenning bij jong en oud. 

Naast de muziek horen ook enkele videoclips en 
een eigen YouTube serie: Kidz-dj & het avontuur in Spanje. ( met niemand minder dan Bram van der Vlugt )

     



DJ-Workshop

Acteer-workshop

Workshops
Naast de Discoshow biedt de Kidz-dj bijpassende workshops aan.

Kinderen leren de basic-skills tijdens onze VETTE DJ-Workshop.
Naast educatie is er ook ruimte voor het zelf ontdekken van alle
knoppen op de DJ-Set. Van Mixen tot scratchen....
Alle kinderen gaan naar huis met een DJ-Diploma.

Deze workshop biedt de mogelijkheid om de basis te leren van het
acteren. Toffe en leuke opdrachten, samenspel en educatie vormen 
de basis van onze acteer-workshop. 



Geef de show extra plezier, humor

De Discshow is voor een meerprijs 

Mogelijkheden 

      en interactie. Boek de Kidz-dj niet
      alleen, maar samen met zijn 
      vrouwelijke sidekick. 

       te boeken voor een langere duur
       dan 1,5 tot 2 uur. 

     Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan



Enthousiast? En wil je meer weten....

Stuur een mailtje naar sander@spotlights-on.nl

Bekijk Kidz-dj op onze kanalen

www.kidzdj.online

Scan de QR ,en
bekijk 1 van onze

optredens
 


