
Beste Uitbater van Vvwz Surf En Zeilplas,

Graag hadden we ons eens voorgesteld aan u.
Wij zijn “De” partyband Variant en we willen na een vervelende periode (post-corona-time) terug dat podium kunnen op
gaan.

2 jaar geleden was het plan om een promo-tour te starten zodat we ons konden tonen aan onze fans en nieuwe fans.
Dat concept heten Variant Café Tour (Info website) We waren nog maar net begonnen met ons aan te prijzen bij cafés in
onze omstreken toen we die ronde moesten staken owv. een lockdown. Gelukkig zijn we steeds positief gebleven en
gaan we alsnog voor een nieuwe start in 2022.

Onze vraag is nu… Is er een plaats en moment in jouw zaak dat je een band gelijk Variant kan gebruiken?

Dit is ons voorstel.
● Een gevulde avond met 2 sets non-stop party muziek (in totaal ±2,5u muziek).
● Een compacte setting van 3 entertainers. 2 zangeressen en 1 zanger, toetsenist, DJ.
● Een complete dynamische show waarbij wij ondersteunt worden door ons eigen voorziene lichtshow.
● Non-stop mixen, mashups en remixen waar zowel oude als hedendaagse muziek met EDM invloeden in verwerkt

worden.

Wat zijn onze doelen?
● Ons amuseren.
● Ervoor zorgen dat jouw cliënteel zich gaat amuseren.
● Reclame maken voor Variant.
● De goede naam van jullie zaak hoog houden.

Alvast onze excuses dat we jou daar plots mee overvallen en verrassen. Maar als je nieuwsgierig bent en meer van ons
wil weten kan je altijd terecht op onze social media kanalen.

● WEBSITE: https://www.variantband.be/
● Uiteraard hebben we een eigen website. Hier vind je alle gegevens samen.

● FACEBOOK: https://www.facebook.com/Variantband.be
● Blijf up to date en in contact met ons via ons FB-pagina.

● INSTAGRAM: https://www.instagram.com/variant.band/
● Volg ons op Instagram voor leuke filmpjes, foto’s en reclame pictures.

● YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UChUgJZfs9RSHpaPCl2Sq4vA
● Al onze gig-filmpjes kan je hier op ons youtube-kanaal terug vinden.

● TWITTER: https://twitter.com/Mr_GENANT
● Volg Mr.G en al zijn creativiteit op zijn Twitter-kanaal.

● SPOTIFY: shorturl.at/mwADH
● Ben je benieuwd naar ons repertoire? Volg dan deze playlist.

Voor dit concept hebben we wel een aangepaste prijs. Meer hierover vind je in de bijlage. Voor prijsaanvragen van een
ander soort evenement, verwijzen wij jou graag door naar onze website. “Offerteaanvraag”.
En voor vragen kan je ook altijd terecht bij ons via mail: info@variantband.be

Voor de rest wensen wij jou nog een fijne dag en hopelijk komen wij elkaar dan eens tegen.

Met vriendelijke muzikale groeten Variant,

Variant
David Auwerx - Mr.G
Hazelnootstraat 22, 3600 Genk
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Beste Uitbater,

Bedankt voor jouw interesse in onze partyband!
Een goede keuze als je van plan bent een top feestje te maken van jouw evenement!

Variant
Compleet & Compact

Een showband die een allround DJ-mix tot leven kan brengen!
Georkestreerd door een super energiek en dynamisch trio dat met passie de dansvloer 

doet vol lopen!
Feest gegarandeerd!

Detail gegevens van jouw offerte aanvraag:
● Naam contactpersoon: Uitbater "Vvwz Surf En Zeilplas"

● Benaming evenement: Variant Café Tour – Vvwz Surf En Zeilplas

● Datum evenement: zaterdag, januari 01, 2022

● Locatie: Sellerveldstraat 10, 3690 Zutendaal

● Reisafstand vanuit Genk: 6 km
└► Rijafstand Genk-centrum ► locatie optreden in km

● Gelegenheid: Variant Café Tour 1

● Podium- & locatieruimte: Café (binnen)
└► Podiumhoogte 0 – ±10cm

● Beschrijving: —

● Mr.G in the mix: Ja / Nee Nee

● Silent Disco Experience: Ja / Nee Nee
● Aantal headphones:

● Openingsdans: Nee / DJ / Variant Nee

● Externe PA: Nee Nee

● Extra: n.v.t.

● Opmerkingen:

♪ Nota voor OUTDOOR optredens: er dient steeds een overdekking te zijn opdat de band en 
instrumenten beschermd is tegen direct zonlicht (als het zeer warm is zeg maar) en regen.



Variant
Hazelnootstraat 22, 3600 Genk
David Auwerx +32 (0)493 18 29 56
info@variantband.be

Prijsofferte
Variant

♪ Variant
♫ Live band
♫ ±2-3u muziek
♫ Belichting band 1
♫ Minimum standaard PA-installatie
♫ Vervoersonkosten band & techniekers € 400 € 0

€ 300
Variant opties

♪ DJ
♫ ±1u Mr.G in de mix (The party go's on)

♪ Silent Disco Experience
♫ Silent Disco is erg trendy en geeft je event of feest net dat extra duwtje 
waardoor je gasten nog lang zullen napraten over deze onvergetelijke ervaring.

♪ Openings- song/mix/mashup op verzoek
♫ Openingsdans kan live gebracht worden door Mr.G of Variant

♪ Aangepaste PA installatie Nee
♫ De capaciteit van het evenement is bepalend of wij al dan niet een externe firma

aan moeten spreken voor een geschikte PA-installatie die voldoet aan onze technische fiche.

♪♫ Een standaard PA-installatie is hier voldoende!

♪♫ Blijk deze capaciteit toch niet voldoende te zijn? Dan nemen wij contact op met de organisator!

♪ Extra Nee
♫ 

€ 0

Totaal
€ 400 Korting

€ 300 -25%
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