
Muziekquiz ( tarieven 2017-2018).  

Geachte lezer, 

 

Ik ben Aaltsje Ypeij en woon in De Wijk. Ik ben diskjockey en draai als 

“Leediedzjee”  muziek op feesten en partijen. Ik ben lid van de Vrouwen van 

Nu afdeling De Stapel(Dr) en zit daar in het bestuur als secretaris.  

Ik zou voor uw afdeling een avond kunnen verzorgen met een Muziekquiz 

die de mensen uitnodigt om actief mee te spelen. Er kan in groepjes gespeeld 

worden van b.v. 5 tot 10 personen. Ik presenteer de quiz, stel de vragen en 

laat muziekfragmenten horen. Het is een quiz met A, B, C én open vragen. Ik 

heb deze quiz al bij vele verenigingen/gezelschappen gespeeld met veel 

succes. Het wordt een vrolijke avond/middag met muziek van vroeger, met 

muziek die mensen in beweging brengt (letterlijk en figuurlijk).  

(Sinds 1 januari 2013 heb ik ook een geheel nieuwe muziek quiz in de 

aanbieding, het is dus mogelijk om mij nogmaals in te huren nu met een 

nieuwe quiz met nieuwe vragen). 

Een muzikale reis door de tijd met muziek van/voor de “oudere jongere”. 

De quiz duurt ongeveer 1,5 uur (2x 3 kwartier)(avond/middag vullend) en is 

voor jong en oud. 

Ik zorg voor de attributen, geluidsapparatuur, microfoon én de muziek. 

De kosten: Ik hanteer verschillende tarieven voor kleine- grote- en grotere 

afdelingen van de Vrouwen van Nu: €90, - (voor een afdeling tot 50 leden)  

€100, - (voor een afdeling met 50 tot 100 leden) en €125,- (voor een afdeling 

met 100 of meer leden) . Hierbij komen nog reiskosten welke worden 

gerekend vanaf De Wijk.(€ 0,30 ct per km) 

Voor verdere informatie kunt u mij bellen: 06 10903137 óf 0528 390774 

óf mailen:  contact@leediedzjee.nl   

Bezoek ook mijn website www.leediedzjee.nl en 

kijk daar voor reacties op de muziekquiz in het 

Gastenboek. 

 

Aaltsje Ypeij 

Stapelerveldweg 8 

7957NE De Wijk  

SWING THE NIGHT AWAY WITH LEEDIEDZJEE!!!    

 
                    (tariefwijzigingen voorbehouden) 
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