
Niks is mooier dan fantasie.
Onbegrensd dromen, geen beperkingen, alles is
mogelijk.

Tijdens de shows brengt Bella fantasie tot leven
doormiddel van liedjes en verhalen.
Met magische tovertrucs maakt ze fantasieën die
onmogelijk lijken visueel.
En met haar ballonnen wordt fantasie tastbaar.
Op deze manier kan Bella in haar show gebruik maken
van verschillende zintuigen om fantasie vorm te
geven.

SHOWSSHOWS
vol MAGIE & FANTASIEvol MAGIE & FANTASIE

Alle shows zijn
inclusief geluid

tot 100
personen. Rider

op aanvraag.



Fantoom PiñataFantoom Piñata

Interactieve show
Bella’s kinderhits (live)
Balloncreaties
Magische tovertrucs
Aansluitend Meet & Greet

Bella spreekt tot de verbeelding van kinderen en
zoekt de grens op tussen fantasie en
werkelijkheid. Stap aan boord van deze magische
reis en dans mee op de enige echte Bella Ballon
kinderhits.

1x 75 minuten va. 1250 euro

Podiumshow

Interactieve show
Bella’s kinderhits (live)
Magische tovertrucs
Ballonnen

Super Bella is een interactieve show met vrolijke
meezing liedjes, magische tovertrucs en heel veel
ballonnen waar kinderen hun eigen fantasie op los
mogen laten. Een show die de kinderen nog lang
bij zal blijven en waar ze nog lang over zullen
praten.

45 minuten va. 750 euro

Super BellaSuper Bella



Lekker mezelfLekker mezelf
Blijwin en Bella Ballon, twee kinder entertainers
met ongelofelijk veel overeenkomsten: ze zingen,
entertainen, zijn zichzelf en kinderen houden van
ze. Naast deze overeenkomsten hebben ze
minstens zoveel verschillen. En daar draait deze
show om. Bella en Blijwin nemen de kinderen mee
in een reis van verschillen. De reis bestaat uit
eigen liedjes, goocheltrucs, enorme balloncreaties
en disco onderdelen. Er wordt gelachen, gedanst
en in het weg gefantaseerd.

1x 60 minuten va. 1950 euro

Podiumshow

Geweldig
Bella kwam de kindjes op ons

personeelsfeest vermaken, en dat is 200%
geslaagd! Zelf was ik niet aanwezig, maar
heb superveel leuke reacties van collega's

gehad. Bella entertaint de kinderen op
een hele leuke manier, ze weet de

aandacht goed vast te houden.
Complimenten, het was top!

-BMC Moerdijk

Opening kantoor
Bella Ballon heeft onze verwachtingen

overtroffen. Met de meest fraaie
balloncreaties en veel blije
kindergezichtjes. Bedankt!

-DTV Consultants

Bella Ballon
Bella Ballon heeft het vermaak van de

kinderen verzorgd tijdens onze
bedrijfsbbq. Alle kindjes gingen met
een mooie balloncreatie naar huis.

Al met al heel erg tevreden over Bella
Ballon!

-Comhan Holland B.V.
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