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Tirimba Balloons & Magic

Sinds 2008 verzorgt Tirimba Balloons & Magic 
ballon- en goochelshows voor kinderen en 
volwassen (eventueel als clown of als ander 
gewenst typetje). Zij maken ballonfi guren en 
goochelen onder andere met ballonnen en tonen 
met veel plezier hun kunsten.

Zij zijn in te huren op ieder evenement, bijv. 
braderieën, kinderfeestjes, openingen etc.

Ballonnen
• Ballonartiesten
• Ballonfi guren
• Ballontraktaties
• Ballonoplatingen
• Ballondrops

Goochelen
• Tafelgoochelen
• Kindergoochelen

Workshops
• Ballonvouwen
• Goochelen
• Cocktails

Typetjes
• (Ballonnen) Clown
• (Tafel) Goochelaar
• Lakei
• Piccolo
• Zwarte Piet
• Cowboy
• Security

Kinder-
shows
• Verjaardagsfeestjes
• Kindershows tot 

150 à 200 kids

maar ook:

Cocktailkidz
Cocktails maken voor kinderen in
heerlijke smaken maar uiteraard zónder alcohol!

voor meer info en/of boekingen: info@tirimba.nl

www. ti ri mb a. n l
 Robert: +31 6 200 322 72    Henk: +31 6 101 541 60

volg ons op
TirimbaBalloonsMagic

werkt alleen 
met kwaliteits-
ballonnen van:

HOTSIE, KNOTSIE

KNETTER !!!
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Ballondecoraties
Stuffers

Ballontraktaties
Ballonoplatingen 

Ballonparade
Sjiek Snoep

Typetjes

Tirimba Balloons & Magic
Tirimba Balloons & Magic is gespecialiseerd in 
het maken van ballondecoraties en ballonfi guren 
in de ruimste zin van het woord. Zij hebben een 
passende invulling voor ieder evenement, bijv. 
huwelijkslocatie, familiefeest, bedrijfsuitje etc. Alle 
decoraties zijn aanpasbaar voor elk thema en in alle 
kleurencombinaties te verkrijgen.
 
Uw evenement kan ook opgevrolijkt worden door 
één van onze typetjes of met draagbare ballonnen 
(‘De Ballonparade’) die gegarandeerd een lach op 
ieders gezicht ‘toveren’!!!

Ballonparade
Een feestje... maar dan Out-of-the-Box!!!
Laat uw volwassen gasten... weer even kind zijn!!!
Maak uw feest UNIEK... met draagbare ballonnen!!!

Wij zijn in te huren als:

voor meer info en/of boekingen: info@tirimba.nl

w w w . t i r i m b a . n l

is lid van

Sjiek Snoep
Een smaakvol concept 
voor uw evenement: 
Suikerspinnen met vol-
wassen smaken, zoals 
mojito, champagne, witte 
wijn, pina colada etc. 
Een feestelijk welkomst- 
“drankje”, tussendoortje 
of toetje!

Z� gt v� r een lach
�  ied� s gezicht!

• Ballonartiest
• (Tafel) Goochelaar
• Lakei
• Piccolo

• Ober - Kelner
• Cowboy
• Security

 Robert: +31 6 200 322 72    Henk: +31 6 101 541 60
volg ons op TirimbaBalloonsMagic


