"ER IS DE HELE AVOND 
GEDANST, DAT HADDEN WE 
NOOIT VERWACHT"

DE PERFECTE MUZIKALE
INVULLING VOOR DE 
MOOISTE DAG VAN 
JULLIE LEVEN

Jullie bruiloft moet natuurlijk de mooiste dag van 
jullie leven worden en je wilt dan ook niets aan 
het toeval over laten. De jurk, de trouwauto, de 
bloemen, de feestlocatie, alles is al geregeld 
maar wat doen jullie qua muziek? Wordt het een 
band, of toch een DJ?
Na het "ja-woord" en het diner willen jullie 
natuurlijk een fantastisch feest waar nog lang 
over wordt nagepraat! Met Drive-in Show Ralph 
en Sjoerd zijn jullie verzekerd van een 
professionele en ervaren drive-in show met de 
beste muziek voor jong en oud, een sublieme 
geluidsinstallatie en de modernste LED 
lichtshows.
DE BRUILOFT DJ'S VAN LIMBURG

"ONS TROUWFEEST WAS IN 
ÉÉN WOORD GEWELDIG! "

Geen enkele bruiloft is hetzelfde, daarom worden van te voren jullie 
persoonlijke wensen uitvoerig besproken. Welke muziek moet er 
bijvoorbeeld absoluut gedraaid worden op jullie bruiloft en welke 
plaatjes mogen absoluut niet klinken door de luidsprekers? Ook de 
grootte van de geluidsinstallatie en lichtshow wordt afgestemd op jullie
persoonlijke wensen en de grootte van de locatie.
De meestgeboekte opstellingen voor een fantastiche bruiloft zijn onze 
Weddingshow Silver, Gold en Platinum. Deze shows kunnen naar wens 
aangevuld worden met bijvoorbeeld LED-uplighters om de zaal aan te 
lichten, een verlichte dansvloer, confetti shooters of een saxofonist die 
met de DJ meespeelt.
Vijf redenen om voor Drive-in Show Ralph en Sjoerd te kiezen:
1. Meer dan 15 jaar ervaring
2. Stijlvolle shows voor ieder budget
3. All-in prijzen, dus geen verassingen achteraf
4. Al onze licht- en geluidsapparatuur is van topkwaliteit
5. Persoonlijke wensen staan voorop en dus 100% Feest garantie

Drive-in Show Ralph & Sjoerd
Onderdeel van Van Montfort Muziek en Techniek
Heuvelstraat 6, 6051 KT Maasbracht
Telefoon 0475-214000 / Mobiel 06-21716580
info@driveinshowralphensjoerd.nl
www.driveinshowralphensjoerd.nl

