
Disco Drive-in Show “The Outlaws” heeft een ruime ervaring met het verzorgen
van de meest uiteenlopende (thema-)feesten, bruiloften en discoavonden. Maar
ook verzorgen wij licht en geluid bij evenementen.

De show’s worden verzorgd door professionele DJ’s, die naast de Drive-in Show,
ook hun sporen in het Zoetermeerse uitgaansleven ruimschoots hebben          
verdiend.  De combinatie van hun grootste passie “muziek” en “het vermaken van 
het publiek” maakt elke avond onvergetelijk voor zowel jong en oud.

Disco Drive-in Show “The Outlaws”



Verfrissend uiterlijk
Het afgelopen jaar heeft de disco een verfrissend nieuw uiterlijk gekregen, is de lichtshow aanzienlijk
uitgebreid met de modernste eff ecten (oa. Dual Led scans, movingheads, laser, etc ) en hebben we 
nieuwe DJ-talenten ontdekt.
Onze Drive-in Show kan variëren van grootte en is daardoor geschikt voor allerlei feesten en ruimtes 
van 30 t/m 600 personen. Tevens kan de apparatuur ook ingezet worden voor het verzorgen van   
muziek en geluid bij evenementen.
Onze apparatuur is helaas niet los te huur en gast-DJ’s zullen altijd optreden onder het toeziend oog 
van de medewerkers onze Drive-in Show.

Muziek 
Ons repertoire is erg breed en varieert van de
jaren 60, 70, 80, 90 tot op heden en van Rock &
Roll, Rock, Dance Classics, Soul, Latin, Eclectic,
House, Electric, trance, HipHop, R&B, Dance,             
Reggaeton, Nederlandstalig tot de 
hedendaagse Top40 en alles wat daar nog 
tussen zit.

De ervaren DJ’s voelen de avond en het      
publiek perfect aan en zullen met hun mix van
muziek het publiek, van jong tot oud,             
opzwepen tot het dak eraf gaat! 

Van schooljeugd tot bruiloften, van verjaardag 
tot bedrijfsfeest.  Ook houden we uiteraard   
rekening met de wensen van de 
opdrachtgever en draaien we waar mogelijk 
ook verzoekjes van het publiek.

Verschillende doelgroepen
U kunt uw wensen vooraf met ons bespreken, 
zodat u een zorgeloze feestavond tegemoet 
kan zien. Maar uiteraard passen we ons ook 
moeiteloos aan de sfeer en de situatie van de 
avond aan. Heeft u bijv. speeches, sketches of 
andere geplande of “spontane” acts? 
Wij passen dit gewoon in als de organisatie 
daar om vraagt.

Bestaat uw gezelschap uit kinderen, tieners,
studenten, 30’ers, ouderen-jongeren en opa en
oma? Wij draaien de muziek voor het hele 
gezelschap of u nu “gewoon” wilt dansen, 
Rock & Rollen, foxtrotten, salsa’en, housen,        
meezingen of polonaise wilt lopen? U zegt het, 
wij draaien het. Of nog beter...U hoeft niets te 
zeggen want dit voelen wij aan.

We hebben DJ’s die de schooljeugd perfect 
aanvoelen, maar ook DJ’s die een verjaardag, 
bruiloft, bedrijfsfeest of verenigingsfeest tot 
een onvergetelijke avond kunnen omtoveren.

Voor meer informatie of fotos van verschil-
lende avonden. 
Internet: http://www.theoutlaws.eu
Voor meer Informatie: 06-53727591


