
      

KIDS FOR EVENTS

Binnen DancersAgency werken we ook met een cast van kids die een 
professionele, artistieke opleiding krijgen. 

Je kan hen boeken voor kidsevents, videoclips, tv trailers, fashionshows en 
andere producties.

WORKSHOPS AND TEAMBUILDING 

Als bedrijf of organisator kan u ook kiezen voor de organisatie van grote én 
kleine workshops. 

Geef uw teambuilding, bedrijfsfeest of familiedag een extra boost door 
een massaworkshop te organiseren. Dit kan zowel op de werkvloer als op 
een locatie naar keuze. Wij zorgen voor een onvergetelijke dag gevuld met 
dansworkshops, initiaties, etc. Plezier gegarandeerd! 

Voor dansverenigingen/federaties bieden we ook workshops met bekende 
choreografen/dansers aan. Wij hebben de contacten en wij zorgen ervoor 
dat ze bij u op de dansvloer staan! 

• Workshops zijn mogelijk in diverse stijlen, o.a. salsa, ragga, hip-hop,  
 breakdance, modern, disco, rock en roll, pop/lock en vele andere.

IDEAS FOR 
THEME ACTS?

 Theme acts :

• LED-light act     
• Bodypaint dansers/concepts  
• Shadowdancers    
• Burlesque-act    
• Fluolight-act     
• Venetian-act
• Disco-act
• Samba-act
• Street-act
• Broadway-act
• Vegas-act

And many more…

CONTACT AND BOOKING:

DancersAgency
YOU’VE GOT THE THEME, WE’VE GOT THE TEAM
NL: +32 (0) 475 93 17 01
FR: +32 (0) 475 65 45 91
Mail: info@dancersagency.be
Website: www.dancersagency.be
Follow us on Facebook, Linkedin & Instagram

DancersAgency staat onder artistieke leiding van  
Mike Alvarez. Mike is een bekende en erkende 
choreograaf/danser in binnen- en buitenland.  
Zo heeft hij onder andere gewerkt voor de productie 
KDO (Cirque du Soleil) met Franco Dragone,  
de musicals van Suske & Wiske, de musicals van  
Jungle Book, bekende nationale en internationale 
zangers, en nog tal van andere grote en kleine 
bedrijven. Hij draagt professionaliteit hoog in  
het vaandel en werkt alle concepten/producties  
tot in de puntjes uit.

YOU’VE GOT THE THEME, WE’VE GOT THE TEAM 



NIGHTLIFE 

Voor nightlife acties zijn er verschillende opties mogelijk:

• Wij selecteren voor uw nacht de gepaste dansers en/of danseressen voor 
freestyle en gogo in de discotheek. 

• DancersAgency zorgt voor de creatie van echte dance acts in uw 
discotheek. Een adembenemende choreografie met professionele dansers 
(breakdancers - poppers - lockers) voor een originele start van de avond  
om uw thema-avond te accentueren en een extra boost te geven.

• Onze dansers zorgen voor tastings en sampling tijdens het freestylen  
of na de act.

• Uw product/locatie/thema of specifieke sponsor van de avond zetten  
we in de spotlight door de creatie van een act of freestyle die aansluit  
bij het product en de doelgroep die het zal consumeren. Kortom, een reële 
look & feel voor de discotheek zelf of het product in de kijker.

PRODUCTPRESENTATION

Een dansact ontwikkeld op maat brengt uw product, dienst of merk tot  
leven in functie van zijn doelgroep, levensstijl en unieke eigenschappen.  
Onze dansers worden dan ook geselecteerd op basis van het profiel van  
uw product. We brengen het product, dienst of merk op originele manier  
op het voorplan. Het event krijgt op deze manier een grotere meerwaarde, 
het merk krijgt naam, toegang en vooral grote visibiliteit.  

TRADEFAIR/ANIMATION  
AND CO-BRANDING

Tradefair and animation

Dans is een aantrekkelijke manier om bezoekers naar uw stand te lokken. 
De nieuwsgierigheid van uw doelgroep wordt geprikkeld en er wordt op een 
speelse en unieke wijze aandacht gevestigd op uw product, bedrijf of service. 

Co-branding 

Wil je als organisatie of samen met verschillende standhouders een centrale 
show organiseren, waarbij de verschillende diensten en/of combinatie ervan 
worden voorgesteld? Dan is dit een efficiënte manier om uw doelgroep te 
prikkelen. Wij zorgen voor een totale show met dansers/live muziek/artiesten 
om jullie product optimaal in de kijker te zetten. Het visuele aspect zorgt 
ervoor dat de mensen aangespoord worden om zich bij uw stand/podium of 
andere locaties te verzamelen.

FESTIVALS AND PROMOTOURS

Festivals 

België staat internationaal bekend om zijn festivalcultuur. Dansers en 
artiesten van DancersAgency zorgen voor extra activiteit/visibiliteit  
op het podium, naast de DJ of op het festivalterrein.

Promotours

Productvisibiliteit geven bij de doelgroep 

Originaliteit in de creatie en doelgerichtheid bij de uitvoering zijn  
cruciaal om uw product of merk te activeren bij publieksevenementen  
zoals festivals, promotours of retailacties in winkelstraten, etalages  
en andere verkoopspunten.

DINNER SPEKTAKELS  
AND GALA SHOWS 

DancersAgency verzorgt ook uw dinnerspektakels en gala-avonden.  
Wij vullen naar uw eigen wensen de vrije momenten op tussen de 
verschillende maaltijden, zodat uw avond op elk moment vol entertainment 
zit. U kan bv. opteren voor freestyle dansers, steltenlopers, een dansact, 
etc. die het beste van zichzelf geven op de tafels, tussen de tafels en/
of op een podium. DancersAgency geeft zo een extra boost aan het 
entertainmentgehalte van uw avond.

CULTURE  AND THEATER 

DancersAgency heeft ook een aantal eigen culturele producties 
ondersteund door officiele instanties zoals cc jacques franck, project 
Transform, Europees figurentheater, Communauté francaise, Tas de sables 
en institut international de la marionette.

Producties die momenteel actief zijn: “Entre ‘moi’ et ‘je’ “, een ontroerend 
mimespel tussen een danser en een marionet, een productie die 
geprogrammeerd staat in binnen- én buitenland (België-Frankrijk- 
Portugal-Nederland).

• Mogelijkheid tot boeking voor dinnerspektakels/revue of presentaties
• Streetfestivals 

Voor meer informatie en boekingen omtrent andere producties, zoals 
‘Rencontre’ en ‘Le banc’, kan u ons contacteren. 

THEME
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YOU’VE GOT THE THEME,  
WE’VE GOT THE TEAM 

Wij beschikken over een professionele cast van dansers, freestylers  
en artiesten in diverse stijlen. Deze cast brengt de perfecte sfeer op elk  
– en dus ook uw – evenement. Wij bieden u een totaalpakket volgens budget 
en werken het thema van uw evenement tot in de puntjes uit.

ALLE ONDERSTAANDE CONCEPTEN ZIJN AAN TE VULLEN   
MET VOLGENDE EXTRA’S:

• DJ/LIVE MUSIC/PERCUSSIE
• STELTENLOPERS / VUURSPUWERS OP TERREIN OF LOCATIE
• HOSTS VOOR ONTVANGST / SAMPLINGS/ TASTINGS
• ARTIESTEN (CIRCUS- ACROBATEN-MC’S- ETC)
• VOLLEDIGE COSTUMAGE IN THEMA VAN UW EVENT 
• BODYPAINT EN MAKE UP ARTISTS
• ORGANISATIE VAN CASTINGS / BRIEFINGS 
• …

MADE TO MEASURE 

Op basis van uw briefing ontwikkelen wij een uniek dansspektakel dat uw 
boodschap tot leven brengt en versterkt.

FASHION AND HAIR

Londen, Parijs, Milaan en NYC doen het ons voor. 

Als organisator van een fashion/hair show is het de bedoeling dat de 
toeschouwers en potentiële klanten over u spreken. Wij helpen daarbij 
door uw catwalk een extra dynamische toets te geven. Wij zorgen voor 
een wervelende show tussen of tijdens de presentaties om zo de unieke 
eigenschappen van uw producten in de verf te zetten en te koppelen aan  
de levensstijl van uw doelgroep. Ga van statisch naar dynamisch en zorg  
voor dat extraatje dat uw evenement onvergetelijk maakt! 

CULTURE


