
Infobrochure
voor bedrijven





Hallo,
wij zijn People On Stage en stellen ons graag even aan je voor in deze 
infobrochure.

Onze jaarwerking en vakantieworkshops zijn stilaan een vaste 
waarde geworden in het programma van People On Stage. Daarnaast 
organiseren wij ook projecten op maat. Samen met jou gaan we op 
zoek naar een gepaste formule om jouw evenement cultureel te 
ondersteunen.

In deze brochure vind je al heel wat opties over onze vaste formules. 
Ben je op zoek naar iets unieks op maat van jouw organisatie? Dan 
zitten we graag even samen om de mogelijkheden te bekijken.

Heb je nog bijkomende vragen? Je kan ons steeds bereiken via 
mailing@peopleonstage.be of stuur een bericht via Facebook.

We wensen je veel inspiratie bij het lezen van deze brochure.

Met vriendelijke groeten,
Het team van People On Stage
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Videoprojecten



ARTISTIEKE 
INVULLING 
VAN UW 
EVENEMENT

Vol passie en met heel veel plezier. Dat is steeds ons motto.

“Men zegt wel eens: verandering van spijs doet 
eten! Met onze intermezzo’s zorgen wij ervoor dat 

een algemene vergadering boeiend blijft of dat een 
bedrijfsfeest een extra dimensie krijgt.”

- Maarten



Wil je aan je evenement, 
personeelsfeest, algemene 
vergadering of receptie een 
extra dimensie toevoegen? 
Dan kan People On Stage je 

daar zeker bij helpen. Live 
muziek, luchtige voorstellingen, 
presentaties,... We zoeken een 
format op maat en bespreken 
met jou de mogelijkheden.



Deze interactieve musical 
neemt je mee op een 
spannend avontuur voor jong 
en oud, maar vooral voor de 
“bewaarders van het geheim” 
natuurlijk.  Komt de Sint op 
bezoek en wil je graag een extra 
kinderactiviteit om iedereen in 

de juiste sfeer te brengen? Of 
besef je dat de Sint het al zo 
druk heeft en ben je enkel op 
zoek naar een Sint-activiteit? 
Dan is deze combinatie van spel 
en zang de ideale oplossing!  
Wij kunnen ook voor u de Sint 
uitnodigen als extraatje.

SINT-
MUSIcAL

Wat hebben de zwarte pieten nu weer gedaan?



Zie ginds komt de stoomboot...

“Voor je het weet, zing je mee met meeslepende 
melodieën en dans je op de leukste ritmes. Je wordt 
deel van het verhaal en gaat naar huis met een leuk 

gevoel en een oorwurm op zak!”
- Componist Senne

45 min.

2 tot 8 jaar

tot 50 kinderen



VIDEo-
pRojEcTEN

Met hun prinsessenhelden een video opnemen, geweldig!

“Het mooie aan filmmaken is dat je je creativiteit 
voor altijd kunt vastleggen.”

- Cameraman en regiseur Bjorn



Een videoclip of een 
documentaire inblikken kan 
in samenwerking met People 
On Stage. Zoals bij al onze 
projecten, werken we graag 
op maat. We bekijken samen 
wat je wil bereiken, wat je zelf 

kan en wil bijdragen en wat 
je van ons verwacht. Zowel 
camerawerk, regie en montage 
als het artistieke onderdeel, 
kunnen door People On Stage 
gedragen of ondersteund 
worden.



www.peopleonstage.be .  . 


