SPH Int. Music, Artists and Events is uw wegwijzer in de showbizz: dé wereld
van amusement en entertainment. Uw wensen en budget zijn ons uitgangspunt,
bij het boeken van elk gewenst item / artiest.
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SPH is een full-service bureau, hetgeen betekent, dat ieder
gewenst evenement tot in detail gerealiseerd kan worden.
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U kunt het zo gek niet bedenken: Wij zorgen dat het mogelijk
is! Onze kennis van zaken, creativiteit en open staan voor
nieuwe uitdagingen, resulteert in een volledige realisatie van
uw ideeën. Kwaliteit, klantgericht werken, persoonlijke aandacht en optimale zorg zijn onze kenmerken. De zekerheid van
een perfecte organisatie en een vlekkeloze samenwerking is uw
waarborg voor succes!

Een geslaagd evenement begint
met de professionele dienstverlening, kwaliteit en betrouwbaarheid van een bij de VECTA
aangesloten bureau. Leden
van VECTA zijn ondernemers
en ondernemingen die door de
kwaliteit van hun dienstverlening een goede reputatie in
de markt hebben opgebouwd
en voldoen aan strenge toelatings- en hertoetsingseisen
die kwaliteit, professionaliteit,
solvabiliteit en deskundigheid
garanderen. VECTA, Vereniging
van organisatoren voor Evenementen, Concerten en Theater Activiteiten is een door de
overheid erkende brancheorganisatie die de beroepsethiek
bewaakt van de top van de
Nederlandse evenementen- en
entertainmentbureaus.
SPH Int. Music, Artists and
Events is aangesloten bij de
VECTA. Op al haar overeenkomsten en leveringen zijn dan ook
de Algemene Vecta Leveringsvoorwaarden van toepassing.
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SPH Int. Music, Artists and Events is toonaangevend op het
gebied van creëren, regisseren en gespecialiseerd in ontwikkeling, organisatie en volledige uitvoering van uiteenlopende evenementen! Van klein tot groot, van simpel tot indrukwekkend.

Jan Keizer

Opdrachtgevers van SPH kunnen een beroep doen op het
VECTA-Garantiefonds. De financiële consequenties zijn tot een
minimum beperkt wanneer u een
VECTA Garantiefonds Certificaat
heeft aangevraagd; zodat eventuele schade door uitstellen,
annuleren of voortijdig beëindigen van het optreden / evenement vergoed kan worden.

SPH Int. Music, Artists and Events is een officieel erkend
organisatie-, evenementen- en artiestenbureau.
Gespecialiseerd in advisering en uitvoering op het gebied van
amusement en entertainment. Afgestemd op zowel de bedrijfsals particuliere sector.
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Voor ieder evenement zijn wij in staat de juiste oplossing te
vinden, strevend naar louter kwaliteit en tevredenheid.
Gewapend met de nodige kennis zal een jong en dynamisch team
van enthousiaste medewerkers uw wensen ten uitvoer brengen.
SPH heeft zich met de organisatie van zowel klein- als
grootschalige evenementen, met recht gepositioneerd als
professioneel bureau.
Kortom: SPH is een full-service bureau op het gebied van
amusement en entertainment…..
Een gevestigde naam op de internationale evenementenmarkt.

Een artiest kan ziek worden of
er kunnen zich andere omstandigheden voordoen. Wij zorgen
voor een adequate oplossing.
Het VECTA Garantiefonds is dé
dekking voor uw evenement,
feest, bruiloft, party, jubileum... bestemd voor bedrijf en
particulier.
Het VECTA Garantiefonds biedt
zekerheid voor risico’s die zich
bij ieder evenement kunnen
voordoen. U betaalt slechts 3%
over de totale kosten van het
evenement of optreden.
Alle voorwaarden kunt u via
onze website downloaden.
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One Two Trio
Naast bovenstaande artiesten verzorgen wij uiteraard ook de boekingen voor: 3 J’s • Acda & De Munnik • Albert Verlinde • Alex • Ali B • Andre Rieu • Angela Groothuizen • Anita Meyer • Anita Witzier • Anneke Gronloh • Annemarie
Jorritsma • Anny Schilder • Anouk • Antje Monteiro • Antonie Kamerling • Arie Ribbens • Bas Muijs • Bastiaan Ragas • Ben Cramer • Ben Liebrand • Berdien Stenberg • Big John Russell • Big, Black & Beautiful • Blof • Boney M •
Brainpower • Brigitte Kaandorp • Candy Dulfer • Carlo Boszhard • Carola Smit • Caroline Tensen • Chiel van Praag • Chipz • Clouseau • Cooldown Café • Cor Bakker • Crazy Piano’s • Dana Winner • Danny de Munck • Danny Vera • Daphne
Dekkers • Dario • De Dijk • DJ Tiesto • Dries Roelvink • Dutch Diva’s • Edsilia Rombley • Ellen ten Damme • Ernst Bobbie en de Rest • Ernst Daniel Smid • Ferri Somogyi • Frank Galan • Frans Bauer • Freddy Breck • Froukje de Both •
Gebroeders KO • Geert Hoes • George Baker • Georgina Verbaan • Gerard Joling • Gibson Brothers • Gijs Staverman • Glennis Grace • Golden Earring • Gordon • Grad Damen • Grant & Forsyth • Guus Meeuwis • Hanny • Hans Kazan • Hans
Klok • Helemaal Hollands • Helmut Lotti • Henk Jan Smits • Henk Poort • Henk Westbroek • Henk Wijngaard • Henny Huisman • Herman de Blijker • Hermes House Band • Het Feestteam • Hind • Ilse de Lange • Imca Marina • Irene
Moors • Jamai • Jan Rietman • Jan Smit • Jan Vayne • Jannes • Jeroen Nieuwenhuize • Jeroen Post • Jeroen Smits • Jeroen van der Boom • Jeroen van Inkel • Jody Bernal • Joop Braakhekke • Joop van Tellingen • Jorge Castro • Jort
Kelder • Jostiband • Kabouter Plop • Kane • Karin Bloemen • Katja Schuurman • Koert Jan de Bruijn • Koos Alberts • Krezip • Laura Fygi • Leco van Zadelhoff • Lenny Kuhr • Leontine Borsato • Lieke van Lexmond • Liesbeth List • Lois
Lane • Mai Tai • Maik de Boer • Marco Bakker • Marco Borsato • Marianne Weber • Maribelle • Mental Theo • Milk Inc • Monique Smit • New Timeless • Nick & Simon • Normaal • Pater Moeskroen • Patty Brard • Paul de Leeuw • Peter
Beense • Peter Douglas • Peter Koelewijn • Piet Veerman • Raymond van Barneveld • Rene Froger • Rene Schuurmans • Rene Shuman & Angel Eye • Renee de Haan • Ria Valk • Richard Krajicek • Rob Geus • Rob Ronalds • Rob van Daal
• Ronnie Tober • Ruth Jacot • Sandra Reemer • Saskia & Serge • Simone Kleinsma • Sjonnies • Slagerij van Kampen • Tatjana • The Working Girls • Tineke Schouten • Tony Neef • Trafassi • Trijntje Oosterhuis • Vader Abraham • Van
Velzen • Veldhuis & Kemper • Victor Brand • Wendy van Dijk • Wibi Soerjadi • Will Tura • Willeke Alberti • Winston Gerschtanowitz • Wipneus & Pim • Wolter Kroes • Xander de Buisonje • Zware Jongens • en alle andere artiesten…..

p/a Oude Werf 84
4691 TA Tholen (Nederland)
Tel +31 (0) 166 600 600
info@sph-int.nl
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In noodgevallen ook altijd in het weekeinde bereikbaar.
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SPH Int. Music, Artists and Events: een organisatie-, evenementen- en artiestenbureau, gegarandeerd een feest om mee te werken!
Ook uw leverancier voor:
SPH Int. Music, Artists and Events engageert alle door u
gewenste bekende en minder bekende artiesten, orkesten en het meest uiteenlopende amusement en entertainment. Alles inzetbaar voor talloze evenementen.
Amusement en entertainment is een wereld op zich,
met een scala aan mogelijkheden. Het zijn de details,
de precieze afstemming, de juiste compositie die een
evenement tot een succes maken. Dankzij ervaring en
expertise kunnen wij u uitvoerig adviseren over onze
ongekende mogelijkheden.

Decoraties

Achtergrondmuziek

Dierenverhuur

Allround orkesten

Entertainment

Attracties

Feesttenten

Ballonvaart

Folklore

Braziliaans

Buikdanseres

Illusionisten

Carnaval

Jeugdshows

Casino - Roulette

Jongleur

Clowns

Kerst

Door gebruik te maken van de afdelingen
binnen ons bedrijf, zoals “Music”, “Artists”
en “Events” kunnen wij, voor wat betreft
uw evenement, fungeren als één aanspreekpunt en leverancier. Een formule, waarbij
de professionaliteit van SPH als betrouwbare dienstverlener resulteert in een spraakmakend evenement.
Kermis

Springkussens

Steltenlopers

Limboshows

Straatmuziek

Mobiel theater

Straattheater

Muziek- en showkorpsen

Troubadours

Ontvangst acts

Openingsacts

Typetjes

Pasen

Voetbal

Sinterklaas

Vuurspuwer

Spelshows

Wielrijdersmuziekkorps

acrobatiek • acteur • akoestisch • animatie • apres ski •
artiesten • ballonnen • bartending • big band • bodypainting
• boerenkapellen • antilliaanse
brassband • buikspreker • boeienkoning • cabaret • candy girls
• catering • cocktailshakers
• coverband • dancing tubes •
decor • discussieleider • dj’s
/ vj’s • doedelzakband • easy
listening • ’60 / ’70 / ’80 jaren
• entertainer • erotiek • evenementenlocaties • fanfare • fotograaf • gastspreker • goochelaar
• hypnoseshows • jazz • karaoke • karikaturist / sneltekenaar • klassiek • koren • lakeien • laser en vuurwerkshows
• levend standbeeld • look a
like • looppoppen • majorettes • meet & greet • middeleeuws • mimespeler • muziek,
show- & marchingband • orkesten • oud hollandse spelen
• oude ambachten • pianist
• podia • presentator(trice) •
prominenten • rodeo • security • seniorenprogramma •
showequipment • soap sterren • special effects • stagebarriers • stand up comedy
• steelband • stripfiguren •
striptease • stuntshow • tirolerorkest • tribunes • turkse
schoenpoetser • variété • vendelgroepen • volksmuziek •
waarzegger(ster) • walking acts
• workshop • zandsculptuur
• zangeressen • zangers, etc.
etc....

artiestenavond • bedrijfs- / personeelsfeest • braderie • carnaval • concert • eindejaarsfeest • familiefeest • feestweek • festival • huwelijksfeest • jubileumfeest
• kinderfeest • openingsfeest • optocht • productpresentatie • relatiedag • schoolfeest • studentenfeest • taptoe • themafeest • Kortom: SPH, voor ieder feest !

