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TOPKWALITEIT IN
BELEVING, DUS NIET
ALLEEN IN MATERIAAL

OVER
B11 EVENT GROUP

EVENTTECHNIEK combineren met ENTERTAINMENT. 					
									 En dat op hoog niveau!
B11 Event Group is specialist op het gebied van audiovisuele apparatuur, DJ shows, DJ’s
en artiesten. Onze passie: een samenhangend geheel neerzetten waarvan het van A tot
Z klopt. En beleving realiseren! Of het nu gaat om het boeken van een losse DJ of een
volwaardige audiovisuele productie, het moet in orde zijn. Van planning tot evaluatie!

Onze Visie

Onze Missie

B11 streeft er naar om de meest
flexibele, innoverende en betrouwbare
partner te zijn op het gebied van
evenemententechniek en entertainment,
voor iedereen die gebaat is bij het
organiseren van een evenement.

Onze missie is simpel: doe alles goed! Van
communicatie tot planning, van productie
tot evaluatie. We geloven in co-creatie,
waarbij jij je eigen service niveau bepaalt.
Up-to-date blijven, flexibel opstellen en
waarmaken wat we beloven: beleven,
overal en altijd.

WIE
ZIJN WIJ
De kracht achter B11: twee ondernemers met passie voor beleving, techniek, muziek en
entertainment. Beiden met de wil om de eventbranche te verrijken met een hoger niveau
van productie. ‘‘Begrijpen dat het om een totaalplaatje gaat, waarbij alles moet kloppen. Dat
is de kracht van ons bedrijf’’. - Ritchie van de Graaf, mede-eigenaar.

FEITEN

8+

10+

2

200%

DJ’s

Technici

Planners

Passie

Snel schakelen met onze planners, goed
advies over techniek en entertainment en
maximaal resultaat als gevolg. Ons team is
hecht en draagt dezelfde passie: beleving
creeren. Ze weten dat het niet alleen om het
evenement draait, maar ook om het voor en
natraject.

Ze weten dat iedere indruk telt, van het
zorgvuldig uitladen van apparatuur tot het
netjes op- en afbouwen hiervan. Moet er op
locatie toch iets veranderen? We passen
ons aan, voor zover mogelijk. Kom maar op
met je vraag!
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ONZE
WERKWIJZE
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Veel belangrijker vinden wij jouw
werkwijze: hoe kunnen wij ons daarin

Ons serviceniveau? Dat bepaal je zelf! We hoeven het wiel niet twee keer uit te
vinden, we werken van dry-hire van materialen tot full-service productie. Onze
werkwijze is gericht op flexibiliteit en snelheid, met maximaal resultaat

passen? Hoe kunnen we je zo effectief
mogelijk van dienst zijn? Wat werkt voor
jou en wat niet?
Dit soort vragen zorgen ervoor dat onze
samenwerking klopt, van beide kanten!

Kennismaking
Via een eerste telefonische kennismaking
wisselen we de eerste grove contouren
van je evenement uit en maken we een
vervolgafspraak.

Brainstormen
We inventariseren waarmee we je van
dienst kunnen zijn op het gebied van
techniek en entertainment.

Persoonlijk voorstel
We draaien de productie, alles is helder en
we weten wat er van ons wordt verwacht. Dit
doen we op topniveau.

Productie
We spelen op de avond van je leven! De DJ
is goed voorbereid, de apparatuur staat ruim
op tijd klaar. We weten het zeker; dit gaat
fantastisch worden!

Evaluatie
We evalueren de productie achteraf en horen
graag wat je er van vond. Voelt het goed?
Dan gaan we graag de samenwerking aan!

											
Met zo min mogelijk tijd maximaal resultaat
		
bereiken, want je hebt meer te doen...
						 ...en dat begrijpen wij!
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Onze Productions tak ontzorgt je op het gebied van AV en entertainment. Onze
technici nemen je een deel van de evenementorganisatie uit handen op vlakken
waar kennis en materiaal tekort komt. Juist op dit gebied is het fijn om te werken
met een partij die exact weet waar het over gaat.

CO-CREATIE
Techniek is vaak een lijdraad van een evenement,
verbonden met een programma. Wij werken vanuit dat
programma en kijken wat er nodig is aan techniek als
ondersteunende factor, niet als hoofdmoot.

PRODUCTIONS

MAATWERK
Producties zijn maatwerk, dus techniek ook. Van
locatiebezoek tot technisch plan, van blauwdruk tot
creatie. Wij werken altijd carte blanche, op basis van jouw
wensen, vanuit jouw perspectief.

A-KWALITEIT
Wat we doen, moet goed zijn. Wat mogelijk is maken we
mogelijk, het onmogelijke soms ook. Als het eindproduct
maar staat als een huis, van topkwaliteit. Waar passend
met een vleugje ‘Beleving’!
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THE NEXT LEVEL
OP AUDIOVISUEEL GEBIED
Ons assortiment aan techniek is breed en van A-kwaliteit en onze technici zijn
gecertificeerd en getraind om totaaloplossingen te bieden op audiovisueel gebied.
Een jonge en frisse kijk op evenementtechniek, met innovatieve producten.

De ontwikkelingen op het gebied
van evenemententechniek gaan
hard; LED-verlichting zorgt voor
drastische verlaging in stroombehoefte,

geluidstechniek wordt compacter en
kleiner. Regelgeving omtrent rigging
wordt scherper, beeldkwaliteit en
projectie ook. Wij gaan hierin mee!

AUDIO

LIGHT

RIGGING

BEELD EN SPECIAL FX

Kraakhelder geluid

Adembenemende shows

Veiligheid boven alles

Visualiseer maximaal

Sprankelend geluid voor iedere
toepassing. De spreker moet overal
verstaanbaar zijn, de muziek van de
DJ moet je voelen, de band moet goed
versterkt worden.

Licht is allesbepalend voor de lookand-feel van een evenement. Van
congres tot bedrijfsfeest, van diner tot
festival.

Rigging kan de kern zijn van ieder
evenement. Veiligheid is daarom ook
het allerbelangrijkste en daar doen wij
geen concessies in.

Met innovatieve beeldtechniek en
spraakmakende special FX voegen
we een extra dimensie toe aan ieder
evenement.

We kijken per evenement naar
de behoefte aan sfeerverlichting,
essentiële verlichting en
showverlichting en maken een plan op
maat.

De constructie moet vakkundig
geplaatst worden door gecertificeerd
personeel dat weet wat ze doen. Door
middel van 3D visualisatie weten
we vooraf exact hoe de bouw moet
verlopen.

Of het nu gaat om short-throw
projectie, projectie op waterdamp, pyroeffecten, CO2 jets of confetti: B11 is
een one-stop-show op het gebied van
beeld en special FX

Ons assortiment aan
geluidsapparatuur (L’Acoustics,
Turbosound) is groot: we bieden voor
ieder evenement oplossingen.
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01
03

DJ SHOWS
VAN TOPNIVEAU

DE BESTE ALLROUND DJ’S VAN
NEDERLAND, COMBINEREN
MET DE NIEUWSTE LICHT- EN
GELUIDSAPPRATUUR.

Op zoek naar een betrouwbare partij die een DJ show kan verzorgen waarbij alles klopt?
Onze DJ’s zijn ervaren, flexibel en representatief. Met de juiste afstemming vooraf weten
ze zeker dat ze de perfecte muzikale invulling kunnen geven op jouw evenement.
Onze show is voorzien van de nieuwste licht– en geluidsapparatuur en Design LED DJ
Meubel. Natuurlijk zijn deze DJ shows volledig uit te breiden met aanvullende AV-materialen als in video, special FX en truss constructies.
Omdat we gaan voor constante kwaliteit, hebben we geen DJ’s in dienst die
minder dan 150 shows hebben gedraaid. Het zijn stuk voor stuk
uitstekende Allround DJ’s en behoren tot de top van Nederland.

02
04

1: B 11 FESTIVAL SHOW

2: LUXE B11 SHOW XL

De Festival show is geschikt voor groepen
tot 300 personen. Een LED Matrix wall,
intelligent licht en verlichte truss stands
zorgen voor de ultieme showbeleving!

De Luxe B11 show XL is geschikt tot 250
personen, met intelligent licht, verlichte
truss stands en design LED DJ booth.

3: LUXE B11 SHOW

4: BASIC B11 SHOW

De Luxe B11 show bestaat uit 4 verlichte
truss stands met bewegend licht en design LED DJ booth. Uiterst geschikt tot 150
personen.

De Basis B11 show bestaat uit 2 verlichte
truss stands met bewegend licht en 4 LED
spots op de voorzijde, geschikt tot 100
personen.
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ARTIST
AGENCY
Onze artiesten zijn ware
entertainers. Naast dat zij
ontzettend muzikaal zijn, een
enorm improvisatievermogen
hebben en er ook nog eens
leuk uit zien, zijn ze ontzettend
interactief met het publiek.

ARTIESTEN IN COMBINATIE MET DJ en BANDS

Van solo muzikant in combinatie met een
DJ tot aan een showband, van duo tot
tien-koppige band. Er is zoveel te kiezen!
Wat wij veel belangrijker vinden: wat past
op jouw evenement? Wat wil je bereiken?
We werken met een selecte groep
artiesten en bands, waarvan we weten dat
ze écht goed zijn.
We selecteren onze artiesten op basis
van onze eigen kernwaarden: flexibiliteit,
representativiteit en talentontwikkeling
staan bij ons centraal. Daarnaast vinden
we één ding misschien nog wel het
belangrijkst: heb plezier in wat je doet.
Dit draag je over en straal je uit!

“

Passie voor muziek
en entertainment, dat
moet in je zitten. Dan
kom je als artiest bij
B11 Agency.
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Saxofonist

Percussionist

Bring the summer vibes to your event!
Onze saxofonisten spelen met praktisch
alles mee en stelen de show!

Waan je op een tropisch eiland met
onze percussionisten! Groovy drums
bovenop de beste (deep-)house hits.

Geschikt voor: Allround, Dance, Lounge,
Openingen, Ontvangsten, Diner, Borrel.

Geschikt voor: Dance, House, Lounge,
Zomerse events, Classics.

Zanger of Zangeres

Violist

Kippenvel gegarandeerd. Van Beyoncé
tot Barbara Streisand, van rustig en
sfeervol tot toegankelijk en party!

Vernieuwend en verrassend: de
violist in combinatie met een DJ!
Adembenemende momenten.

Geschikt voor: Allround, Dance, Lounge,
Diner, Borrel.

Geschikt voor: Dance, Lounge, Diner,
Borrel, Openingen.

Trompetist

(Cover)band

Make the trumpet blow! Geef je event
een muzikale boost met een tropical
house set met live trompettist.

Van Coverband tot Showband, akoestisch tot versterkt, we kijken graag
welke band het meest geschikt is voor
jouw event!

Geschikt voor: Dance, House, Classics,
Zomerse events.

Geschikt voor: Allround, Borrel, Diner,
Party.
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BETROUWBARE PARTNER
VOOR LOCATIES EN BUREAUS
Als organisatiebureau of locatie begrijpen we dat je een partij zoekt die
constante (hoge) kwaliteit kan leveren, scherpe deals kan bieden en flexibel is.
B11 Events & Agency ontzorgt je op het gebied van evenemententechniek en/of
entertainment. Deskundigheid op het gebied van licht, geluid en beeldapparatuur
en een breed assortiment aan materialen, artiesten, DJ’s en bands zorgen
ervoor dat we aan een breed scala aan vragen een mouw kunnen passen.
Voor grote afnemers bieden we flexibele kick-back afspraken, zodat het rendement
voor beide partijen wordt gemaximaliseerd. We worden én blijven graag
preferred supplier!

ORGANISATIEBUREAUS

(EVENT-)LOCATIES

We zijn een bewezen organisatie op het gebied van entertainment en techniek. Niet
voor niets werken we al jaren voor top evenementenbureaus in Nederland.

Wij begrijpen als geen ander dat kwaliteit gewaarborgd moet worden, dat je weet
wat je aan ons hebt en dat snel kunnen schakelen belangrijk is.

Met een sterk team aan professionals, een breed assortiment aan producten en een
solide artiestenportfolio, zijn we een continue factor voor evenementenbureaus. Je
weet wat je aan ons hebt, keer op keer. Onze ommunicatie verloopt flexibel, we
zijn snel en komen altijd met gedegen advies waar je wat aan hebt; zowel jouw klant
als jij.

Het is niet voor niets dat wij al tientallen locaties in Nederland maandelijks, al dan
niet wekelijks voorzien van evenemententechniek, entertainment en advies. Een
aanspreekpunt voor alles. Telefoontjes worden direct beantwoord, e-mail zo snel
als we kunnen. En wat we leveren is goed, zoals het hoort.
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GET IN TOUCH!

Mortelweg 12F
6551AE Weurt (Nijmegen)

(+31) 085 - 002 1290

info@b11events.nl

www.b11events.nl

