
Hoe organiseer je een:
Hierbij enkele tips & tricks voor een onvergetelijk feestje! 

Nadat je ons hebt gecontacteerd en we een datum & locatie 
hebben afgesproken kan je met deze 8 stappen aan de slag:

Stap 1: Welke muziek hoort de jarige graag? Welke nummers maakt hem/haar ongelofelijk happy?  Een guilty-pleasure?
Als je het niet weet, probeer het stiekem te weten te komen.

Stap 2: Maak een lijst van alle mensen die je wil uitnodigen. Je moet natuurlijk selectief te werk gaan in deze periode (max 
15p). Maar wie zou de jarige er echt bij willen hebben?  Je ontvangt van ons postkaarten om te versturen of uit te delen.  

Stap 3: Zodra je weet wie je uitnodigt, maak je een geheime groepchat aan (Whatsapp of Facebook) met de genodigden. 
En hun duidelijk uitlegt dat de ze op tijd moeten komen en zeker niks vertellen.  
Want het is een surprise hé.. Nog een tip, geef de chat een aparte naam. Je wil natuurlijk niet dat de jarige per ongeluk op 
iemands telefoon ziet staan: Surprise-party (naam jarige). 

Stap 4: Hou goed bij wie er wel of niet komt, indien iemand niet kan kun je iemand anders uitnodigen. 
Want je wil wel zoveel mogelijk gasten hebben voor je geld.

Stap 5: Verdeel de taken onder jouw feestteam. Veel werk is er niet aan, maar je moet wel de uitnodigingen (postkaarten) 
versturen of bezorgen.  En op het moment van aankomst effe helpen met de stroomvoorziening.  De rest doen wij!

Stap 7: Zorg zeker dat de jarige thuis is!
Niks is zo erg als dat de jarige plots beslist om weg te gaan. Verzin een smoes bvb, dat er nog iemand gaat langskomen.  

Stap 8: De dag van de grote verrassing! Vandaag is het zo ver!  
Laat je pas zien vanaf ‘Happy birthday’ door de boxen galmt.
Vergeet ook niet je mondmasker en de anderhalve meter regel per bubbel. 

Stap 9: SURPRIIISE!  DingDongg!!! De felicitatie-traktatie start!  
Geniet van de verrassing, de muziek, de drankjes en vergeet zeker niet te filmen of foto’s te maken van onze jarige want 
een fijn en overwacht moment zoals dit moet je zeker vastleggen!

Succes!


