
 
 

Voor een onvergetelijke en interessante avond uit met je collega’s ben je bij ons aan het juiste adres! 

Samen met PAARD verzorgen wij rondom onze veelgeprezen voorstelling ‘De Gijzeling’ speciale 

groepsarrangementen, 100% coronaproof!  

 

Onderstaande arrangementen zijn gebaseerd groepen van 20 of 40 personen en zijn inclusief de 

ticketprijs voor de voorstelling. Uiteraard is het mogelijk om een passend arrangement op maat te maken. 

Specifieke wensen kunnen wij daarin meenemen.  

 

Elk arrangement vindt plaats conform de richtlijnen van de corona-protocollen en de richtlijnen van het 

RIVM. De drankjes worden geserveerd in het PAARD Café, waar tevens de meet&greet en het nagesprek 

met de acteurs plaatsvindt. We zorgen ervoor dat de 1,5 meter regel ten allen tijde is gewaarborgd.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 PERSONEN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BASIS ARRANGEMENT (#1) 

Voorstelling incl. meet & greet acteurs + 2 drankjes 

en nootjes in gezellige café-setting 

 

Na afloop:  

➢ Exclusieve Meet & Greet met de acteurs 

van Firma MES – nagesprek over ‘De 

Gijzeling’ en de thematiek van de 

voorstelling 

➢ 2 drankjes p.p. in het paardcafé 

➢ 10x Mexicaanse notenmix 
 

Prijs €725,-  

 

 

 

PROSECCO ARRANGEMENT (#3) 

Voorstelling incl. meet & greet acteurs + Prosecco 

arrangement + 2 drankjes en 15 borrelplankjes 

 

Bij binnenkomst: 

➢ 1x flûte prosecco p.p. 

 

Na afloop:  

➢ Exclusieve Meet & Greet met de acteurs 

van Firma MES – nagesprek over ‘De 

Gijzeling’ en de thematiek van de 

voorstelling 

➢ 2 drankjes p.p. in het paardcafé 

➢ 8x jong belegen kaasblokjes met honing 

mosterd; 8x fuet worst 

 

Prijs €1070,-  

 

BORREL ARRANGEMENT (#2) 

Voorstelling incl. meet & greet acteurs + 2 drankjes 

en 15 borrelplankjes in gezellige café-setting 

 

Na afloop:  

➢ Exclusieve Meet & Greet met de acteurs 

van Firma MES – nagesprek over ‘De 

Gijzeling’ en de thematiek van de 

voorstelling 

➢ 2 drankjes p.p. in het paardcafé 

➢ 8x jong belegen kaasblokjes met honing 

mosterd; 8x fuet worst 

 

Prijs €875,- 

 

 

CHAMPAGNE ARRANGEMENT (#4) 

Voorstelling incl. meet & greet acteurs + 

Champagne arrangement + 3 drankjes + 

bittergarnituur (van de Grote Markt) en nootjes. 

 

Bij binnenkomst: 

➢ 1x flûte peiper & heidsieck champagne p.p. 

 

Na afloop: 

➢ Exclusieve Meet & Greet met de acteurs 

van Firma MES – nagesprek over ‘De 

Gijzeling’ en de thematiek van de 

voorstelling 

➢ 3 drankjes p.p. in het paardcafé. 

➢ 60 bitterballen, 40 vlammetjes, 40 

kaasstengels 

➢ 10x Mexicaanse notenmix 

Prijs €1250,- 



 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

40 PERSONEN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BASIS ARRANGEMENT (#1) 

Voorstelling incl. meet & greet acteurs + 2 drankjes 

en nootjes in gezellige café-setting 

 

Na afloop:  

➢ Exclusieve Meet & Greet met de acteurs 

van Firma MES – nagesprek over ‘De 

Gijzeling’ en de thematiek van de 

voorstelling 

➢ 2 drankjes p.p. in het paardcafé 

➢ 20x Mexicaanse notenmix 
 

Prijs €1450,-  

 

 

PROSECCO ARRANGEMENT (#3) 

Voorstelling incl. meet & greet acteurs + Prosecco 

arrangement + 2 drankjes en 30 borrelplankjes 

 

Bij binnenkomst: 

➢ 1x flûte prosecco p.p. 

 

Na afloop:  

➢ Exclusieve Meet & Greet met de acteurs 

van Firma MES – nagesprek over ‘De 

Gijzeling’ en de thematiek van de 

voorstelling 

➢ 2 drankjes p.p. in het paardcafé 

➢ 15x jong belegen kaasblokjes met honing 

mosterd; 15x fuet worst 

 

Prijs €2050,-  

 

BORREL ARRANGEMENT (#2) 

Voorstelling incl. meet & greet acteurs + 2 drankjes 

en 30 borrelplankjes in gezellige café-setting 

 

Na afloop:  

➢ Exclusieve Meet & Greet met de acteurs 

van Firma MES – nagesprek over ‘De 

Gijzeling’ en de thematiek van de 

voorstelling 

➢ 2 drankjes p.p. in het paardcafé 

➢ 15x jong belegen kaasblokjes met honing 

mosterd; 15x fuet worst 

Prijs €1750,- 

 

 

CHAMPAGNE ARRANGEMENT (#4) 

Voorstelling incl. meet & greet acteurs + 

Champagne arrangement + 3 drankjes + 

bittergarnituur (van de Grote Markt) en nootjes. 

 

Bij binnenkomst: 

➢ 1x flûte peiper & heidsieck champagne p.p. 

 

Na afloop: 

➢ Exclusieve Meet & Greet met de acteurs 

van Firma MES – nagesprek over ‘De 

Gijzeling’ en de thematiek van de 

voorstelling 

➢ 3 drankjes p.p. in het paardcafé. 

➢ 120 bitterballen, 80 vlammetjes, 80 

kaasstengels 

➢ 20x Mexicaanse notenmix 

Prijs €2550,- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Extra opties 
➢ een gesigneerde poster van ‘De Gijzeling’: €7,50,- p.p. 
➢ een mooie gesigneerde linnen Firma MES tas: €10,- p.p

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wil je met een grotere of kleinere groep komen?* Of wil je meer mogelijkheden of 

uitgebreidere opties bespreken? Wij denken graag met je mee! Neem contact op met 

Marije van Rest via marije@firmames.nl / 06-18091095. 

* Groepen groter dan 40 kunnen wij i.v.m. de coronaregels niet ontvangen. 

mailto:marije@firmames.nl

