W ilt u een geweldi
g (bedrijfs)feest org
aniseren?
Dan bent u bij Muzie
k Organisatie Noor
d (MON)
aan het juiste adre
s!
Met onze jaren lan
ge ervaring in de en
tertainment
branche is het voor
ons mogelijk om ied
er feest
uniek te maken. M
et veel creativiteit en
kennis
willen we aan alle
wensen van onze
klanten
voldoen.
De organisatie van
uw feest / evenem
ent kunnen
wij vanaf stap 1 vo
or u verzorgen, zo
dat u uw
handen vrij heeft vo
or uw eigen werk.
W ekelijks
kunnen wij een mee
ting verzorgen om
ervoor te
zorgen dat u goed
op de hoogte blijft
hoe alles
verloopt.
Doordat wij alles in
eigen huis hebben
zoals
catering, licht en ge
luid, drukwerk verz
orging, etc.
zijn de lijnen korte
r en is de commun
icatie optimaal.
W ilt u meer informa
tie kijk ook op www.
monoord.nl
of mail naar info@
monoord.nl
bellen kan natuurlij
k ook op 050-52707
70
Graag tot ziens in
MON!

O.a.
Tropicana
Arrangement geheel
in stijl van
tropical; salsa worksh
op; eten in
stijl, optredens van da
nsers en
(live) muziek.

Doe maar gewoon

“gewoon” lekker Holla
nds eten
en daarna feesten m
et (live)
muziek van eigen bo
dem!

Casino Royale

Workshop poker, dine
ren en later
op de avond een go
kje wagen?..

Das lachen

ntal voorbeelden:
Hieronder een aa

dineren met een caba
retier of
stand-up comedian.

Workshop arrangem

ent

Keuze uit diverse wor
kshops,
aansluitend diner en
(live)
muziek.

Just relax; yoga work
shop,

daarna dineren met
muziek van
een pianist en zanger
es. “just
relax” even weg van
de stress…
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t
Deze unieke com
helemaal complee
t
es
fe
uw
om
ijk
mogel
te maken.

..

Workshops
een
menwerking met
MON geeft, in sa
complete
aantal docenten,
workshops zijn
workshops. Deze
kt voor o.a.
uitermate geschi
c.
, teambuilding et
vrijgezellenparty’s
Muziek
n af te
ond completer da
av
uw
kt
aa
m
at
W
treden van een
sluiten met een op
eft
of band? MON he
st
tie
ar
)
de
en
ek
(b
nds.
uit artiesten en ba
een ruime keuze
Studio opnames
een producer
Maak samen met
.
eigen (bedrijfs)lied
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(interne)hit?!
Scoren jullie een
est,
n en een te gek fe
re
ne
di
nd
te
ui
sl
Aan
er op CD wordt
waarbij het numm
g een keer “live”
aangeboden en no
oet worden….
gezongen kan/m
n
aantal voorbeelde
n
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s
ht
ec
sl
jn
zi
Dit
st
ijk is. Neem geru
van wat er mogel
n.
eer mogelijkhede
contact op voor m

Muziek Organisatie
Noord hanteert bij
alle arrangementen
“all-in” prijzen. Dat
betekent een vast be
drag per persoon,
zo weet u direct waar
u aan toe bent.
Prijzen van aanvullen
de mogelijkheden
zijn op aanvraag en
worden in overleg
met u gemaakt.
Er zijn al arrangemen
ten vanaf 35,- p/p.
Voor meer prijzen ne
em gerust contact
met ons op.
Graag tot ziens in M

ON!

Muziek Organisatie
Noord
Bieslookstraat 23
9731 HH Groningen
(bedrijventerrein
Ulgersmaborg)
Telefoon: 050-5270
770
email:
info@monoord.nl
Website: www.m
onoord.nl

