
Vier Sinterklaas met FantaSjiek Entertainment!
Ook FantaSjiek heeft goede connecties met Sinterklaas en zijn pieten. Via FantaSjiek ontmoet 
u de leukste pieten voor tijdens uw feest. Allemaal met hun eigen karakter, kostuum en talent, 
zetten ze bij u de boel op stelten!
Dit kan middels een ludiek pietenontvangst, pietendisco, pietenschminkers, een grootse 
Sinterklaas-show en talloze andere Sinterklaas-acts! In aanvulling op een ontmoeting met onze 
bijzondere pieten, kan Sinterklaas zelf ook langskomen en tijd vrijmaken in zijn drukke 
december-agenda. 

FantaSjiek regelt het voor u!

Ontmoet Sinterklaas, 
Pietje Pollewop 

en andere
FantaSjieke Pieten!



SINT & PIET “Ontmoet & Begroet”
Een “Ontmoet & Begroet” is ideaal als u wat langer de tijd heeft 
voor een  bezoek van de kindervriend. De Sint komt samen met een 
(of meerdere) van zijn pieten bij u langs en middels een interactieve 
“Ontmoet & Begroet” krijgen alle kinderen de tijd om met hem te praten, een 
tekening te geven of op de foto te gaan. Zijn pieten hebben natuurlijk tijd 
voor gezelligheid en wellicht zelfs een Pietendisco! 

Toverkleuren (schminken) 
Om uw Sinterklaasevenement net dat beetje extra te geven is het natuurlijk leuk als        

de kids geschminkt kunnen worden. Bij FantaSjiek betekent dat net een beetje 
meer. Een (of meerdere) van de pieten komt langs en brengt een toverkoffer mee. 

Uit deze koffer verschijnen wel honderden kleuren. 
Humor, kleurplaten voor tijdens het wachten,

 grappige spiegels en theatraal vermaak maken 
deze schmink-act compleet!

Sinterklaas Theatershow 
Een goede optie als u reeds een afspraak met Sinterklaas heeft, maar nog een 

invulling voor de middag zoekt! Sinterklaas laat nog even op zich wachten, maar
twee pieten (of KinderKarakters) zijn al aanwezig voor een bruisend ontvangst, 

diverse activiteiten en een wervelende theatershow (inclusief decor en 
geluidsapparatuur). Natuurlijk gaat er voor de komst van Sint van alles mis en is het 
spannend afwachten of alles goed komt. Als hij er dan toch eindelijk is, heeft hij tijd 

voor ieder kind en sluiten we de middag af met een spetterende Pietendisco!

Het Grote Feest van Sinterklaas!
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw gehele feest van Sinterklaas 
door FantaSjiek te regelen. En een feestje gaat het worden! Sinterklaas laat 
nog even op zich wachten, maar zijn pieten zijn reeds aanwezig voor een 
bruisend ontvangst, diverse activiteiten en een wervelende theatershow 
(inclusief decor en geluidsapparatuur). Natuurlijk gaat er voor de komst van 
Sint van alles mis en is het spannend afwachten of alles goed komt. Als hij er 
dan toch eindelijk is, heeft hij tijd voor ieder kind en sluiten we de middag af 
met een spetterend Pietendisco!

Het is altijd mogelijk om het aanbod van 
FantaSjiek Entertainment aan te 

passen naar uw wensen.


