Pers & Promotie

Info tekst voor pers, promotie en evenementen:
Gelieve volgende punten te verwerken in jullie promotie tekst:
1)
2)

3)
4)
5)

6)

Wegens privacy redenen vragen we de achternaam van de artiest niet te vermelden in jullie presentatie
tekst.
Gelieve de artiest te vermelden als: Zeep Bellen Artiest - Elias van Bubbles for Fun www.bubblesforfun.com op jullie pers en promotie kanalen zoals: posters, flyers, evenement
programma, sociale media kanalen, nieuwsbladen en alle andere vormen van promotie kanalen..
Gebruik enkel de hoge kwaliteit foto’s die we op de website hebben voorzien.
www.bubblesforfun.com/press/
De foto’s op de website mogen gebruikt worden voor promotie rond de show en het evenement.
Publiceer de volgende links van onze website, Youtube, Instagram en Facebook ook op jullie promotie
kanalen om de intrest en opkomst te verhogen.
www.bubblesforfun.com
www.instagram.com/bubblesforfun/
www.facebook.com/bubblesforpeace/
( www.youtube.com/channel/bubblesforfun )
Gelieve ook jullie promotie kanalen met ons te delen zodat wij ze ook kunnen adverteren op de Bubbles
for Fun website en Facebook. Gelieve links te zenden naar: info@bubblesforfun.com

WELCOM IN DE MAGISCHE WERELD DER ZEEP BELLEN!
Zeep Bellen Artiest, Elias van Soap Bubble Artist, Elias van www.bubblesforfun.com
presenteert een leuke, spontane en interactieve ‘Zeep Bellen Show’ met veel
grappige momenten en een grote variëteit aan fantastische zeep bellen kunsten
waar jong en oud van kunnen genieten.
In deze show creëert hij super grote zeep bellen, duizenden zeep bellen, bellen
gevuld met rook, zeep bellen in zeep bellen en steekt zelfs kinderen in een reuze
zeepbel.
Deze show word begeleid met feel-good muziek die het publiek laat onderduiken in
een interactieve fantasie wereld.
Kom ons vergezellen in de magie van het moment!
Soap Bubble Workshop:
Wil je graag een echte Zeep Bellen Artiest zijn?
Professionele Zeep Bellen Artiest, Elias van www.bubblesforfun.com zal je
begeleiden in het aanleren van verschillende technieken der zeep bellen kunst en
word zo een echte zeep bellen kunstenaar.
Ouders zijn van harte uitgenodigd om samen met hun kinderen dit magisch moment
te delen, mee te spelen en zelf nog eens kind te zijn.
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