


Jeu de Foules

Vox on the Rox

Naast de artiesten die u bij ATOMIK artists kan boeken, kan u bij ons ook het gepaste 
technisch materiaal zoals geluidsversterking, dj-apparatuur, lichtinstallatie, videoma-
teriaal, enz. boeken. Verder hebben we voor u ook diverse specials in de aanbieding, 
die uw event naar een hoger niveau tillen:

effecten: confetti, binnenvuurwerk, laser... �
accessoires: om uit te delen, zodat de gasten direct in de juiste stemming belanden �

COVERBANDS

Cirque Atomique – Disco Flight 54

In de show Disco Flight 54 brengt Cirque Atomique 
op unieke wijze een mix en medley van superhits 
van o.a. Earth, Wind & Fire, Gloria Gaynor, Pia Zadora, 
Barry White, Diana Ross, Aretha Franklin, Kiss, Irene 
Cara, ABBA, the Jackson 5, ... 

De medleys wisselen zich in snel tempo af; het dans-
plezier volgt direct! Niemand kan stil blijven staan bij 
deze aanstekelijke ‘goed-foute’ muziek. En voor wie 
toch koppig is hebben lead vocals Miss Molly en Shaft 
een paar onweerstaanbare trucs in petto! 

The Facts 
75 min + BIS    �
disco, coverband    �
6 artists on stage    �
available in 4 ‘packages’:  �
- Economy 
- Business 
- First  Class 
- Disco Flight 54 to ...

The sky is the limit!

De 5 heren en dame van Cirque 
Atomique weten na 8 jaren op-
treden wat entertainen is met 
een covergroep. Ze gaven onder-
tussen meer dan 500 optredens 
op festivals, personeelsfeesten, 
privé feesten enz… en de laatste 
jaren met een groeiend succes. 
Ze gaan dan ook vrolijk door met 
de disco show band Cirque Ato-
mique, en krijgen nu een broertje.

Vanaf 2010 brengen ze met Jeu 
de Foules een herkenbaar main-
stream repertoire uit de jaren 
80, 90 en nu, in prachtige kledij 
van Geert De Puysseleyr met de 
hoge interactieve entertainment 
factor zoals we van ze gewend 
zijn. We garanderen 75 minuten 
show van puur dansplezier wat 
het publiek in vuur en vlam zet.

The Facts 
75 min + BIS �
mainstream, coverband �
6 artists on stage �

Funky looks, leuke moves en 
steengoede muziek zijn de in-
grediënten voor Vox on the Rox. 
Met hun warme en krachtige 
sound nemen ze je mee in de 
opzwepende wereld van funk, 
disco & soul hits uit de jaren 
‘70, ‘80 en ’90.

Naast verschillende soloprojec-
ten, werken deze 3 zangers al 
jaren samen voor allerhande 
artiesten en projecten in binnen-
en buitenland. Met Vox on the 
Rox bundelen ze al hun ervaring 
en versmelten deze drie unieke 
stemmen tot ware vocale magie! 

Taste Vox on the Rox - You’ll like it!
The Facts 

50 min    �
mainstream, coverband    �
3 artists on stage �

Check out the videos on YouTube

www.atomik-artists.be

SOLUTIONS





Edwige

Nederlandse musicalster Marleen van der Loo brengt, al dan 
niet in duet, sterke nummers uit de bekendste musicals. Haar 
prachtige stem en emotionele vertolkingen maken haar tot 
een uitzonderlijke en veel gevraagde musical artieste. Ze kreeg 
reeds de Publieksprijs voor Tanz der Vampire in Wenen en was 
genomineerd voor een John Kraaijkamp Musical Award voor 
de Beste Vrouwelijke Bijrol in 2005 en 2009.

The Facts 
in sets or separate numbers  �
musical theatre: Broadway, Hollywood, Westend, Pop �
1 or 2 artists on stage, extendable with live pianist and/or  �
dancers

ATOMIK artists heeft een uitgebreide 
database met diverse DJ’s, geschikt 
voor elk soort evenement, publiek of 
thema. Ook toffe combinaties met een 
MC, saxofoon of zangeres er bij zijn 
perfect mogelijk.

The Facts 
different styles, according to your  �
needs
1 artist on stage, extendable with  �
live artists (sax, singer, MC, …)

Professionele free Style dansers in 
toffe outfits gezocht? Of met een 
aangepaste choreografie, tijdens een 
openingsmoment, show, ... ? ATOMIK 
artists heeft ze voor u: in alle kleuren, 
maten en stijlen.

The Facts 
standard or made to measure �
free style or choreography  �
every style possible, according to  �
the needs of your event
male/female/mixed �

Verras je gasten en jezelf met deze trendy 
fotocabine. Iedereen beleeft het grootste 
plezier binnen én door het beeldscherm 
ook de wachtenden buiten de uitver-
grote harmonica camera. Alle gasten 
krijgen direct hun eigen gemaakte foto 
mee als aandenken aan het evenement, 
met een vooraf uitgekozen kader, logo 
en tekst. Bovendien kan u achteraf alle 
gemaakte foto’s verkrijgen op een CD.

The Facts 
installation with live animation �
possible with animated figure �
pictures included �

Door haar ervaring in de showbusiness en de bedrijfswereld 
raakte Edwige vertrouwd met het zingen en presenteren en 
kent ze de knepen van het vak. Ze was finaliste van Eurosong 
2006 en lead-zangeres van pop&dance formatie The Oh! 
Haar Creoolse roots en prachtige verschijning bezorgde haar 
tevens een finaleplaats in de Miss België verkiezing van 1999 
en een plaats op de cover van P-magazine.

The Facts 
60 min in 2 or 3 sets  �
latino, romantic, dance, covers �
1 artist on stage, extendable with live pianist and/or dancers �

Magical Musical

DJ’s Dansers Foto Gastenboek

CONTACT � Danny Kayser � T +32 (0)496 389 790 � info@atomik-artists.be � www.atomik-artists.be � licence VG.1747/BAT  

SINGERS
Check out the videos on YouTube

www.atomik-artists.be

VARIETY


