
                    JDV MUSIC  
               OPTIES FEEST  
     

           Muziek op maat voor momenten waarop het écht telt. 

1. Jane & The Gents: (Live band) 
U bepaalt niet alleen de soundtrack van uw event, met JANE & THE GENTS is ook de bezetting ge-

heel naar keuze (van duo zang & piano tot voltallig combo/party band). U kleurt uw event, geheel naar 
eigen smaak en budget, muzikaal in. https://www.jdvmusic.be/janeandthegents 

2. Jackie Djane: (Dj + zangeres + live instrumenten )  
De combinatie van Jackie Djane’s dj set met live vocals brengt elk event, club of festival naar hogere 
sferen. Ze verrast elk publiek met met haar unieke mash-ups en kan door haar jarenlange ervaring 

ook inspelen op elk publiek , van loungy achtergrondmuziek tot eender welk genre dansmuziek. (Dj + 
zangeres + live instrumenten erbij voor de full experience) 

Keuze uit: Loungy achtergrondset Party set / Opbouwende combinatie van beide)  
https://www.jdvmusic.be/jackiedjane 

3. Ledsplay: Duo zang en Ledpiano:Als allereerste HD led piano ter de wereld zet dit project zich on-
middellijk op de muzikale kaart! Uniek aan deze piano is de mogelijkheid om eender welke boodschap 
, logo of slogan in high definition te visualiseren. Daarmee speelt dit project naadloos in op de nieuw-

ste trends en noden.
Niet je alledaagse muzikale background maar een visuele eye catcher voor elk event.  

(Van achtergrondmuziek tot dansbare meezingers - interactief) https://www.jdvmusic.be/ledsplay 

4. Delirium: 3 klokken van stemmen, 1 DJ en/of pianist en oneindig veel hits... met Delirium krijg je 
élk feestje op gang.Deze lovely leading ladies blazen jullie samen omver, want zingen, dansen én enter-
tainen? Dat kunnen ze ! Delirium brengt een high class performance met originele mixes met hits van 

vroeger tot nu.
DJ en/of piano en 3 zangeressen (interactief ) van achtergrond tot party

https://www.jdvmusic.be/delirium 

5. Fortune Cookies: Fortune Cookies is de ideale manier om uw avond op een zeer originele manier 
muzikaal onvergetelijk te maken. Of heeft u al vaker een leuke dame aan uw tafel gehad die u een ge-
lukskoekje laat kiezen waar geen oude Chinese spreuk in zit, maar wel een stukje tekst van een beken-

de song die misschien wel iets meer over uzelf zegt? https://www.jdvmusic.be/fortunecookies 

6. Solo zang bij reeds geboekte DJ / ACT / BAND. 

Heeft u reeds een DJ / ACT / BAND geboekt, maar wil u Jana De Valck graag als extra zangeres hierbij 
boeken? Dit kan. Door Jana’s jarenlange ervaring en uitgebreid repertoire kan ze met elke DJ / ACT / 

BAND meezingen.
 

www.jdvmusic.be/feest



 
 

JDVMUSIC FEEST: 
 

1. JANE & THE GENTS  
(Coverband samen te stellen naar keuze)

Van DUO zang/piano (2) tot OCTET 
 

DUO = 1100 € excl. Btw
TRIO = 1450 € excl. Btw 

KWARTET = 1800 € excl. Btw 
KWINTET = 2150 € excl. Btw 

SEXTET = 2500 € excl. Btw 
SEPTET = 2850 € excl. Btw 
OCTET = 3200 € excl. Btw 

2. JACKIE DJANE  
(DJ + Zang + live instrumenten)

- Zangeres = 750 € excl. Btw  
- DJ 2 = 350 € excl. Btw

(of niet van toepassing indien u reeds een DJ heeft geboekt, wij kunnen met elke DJ samenwerken)
- Per muzikant (Keuze uit viool/sax/percussie) = 350 € excl. Btw 

 
3. LEDSPLAY  

(Ledpiano + zang met custom visuals – interactief) 
Voor alle opties en mogelijkheden gelieve de prijslijst van LEDSPLAY op te vragen aub.

(Vanaf) 1200 € excl. Btw  
 

4. DELIRIUM: 
DJ/PIANO en 3 zangeressen = 2000 euro excl. btw 

DJ + PIANO = 2500 euro excl. btw 
 

5. FORTUNE COOKIES  
(Piano + 2 Zangeressen – interactief met )

1500 € excl. Btw 
 

Prijzen zijn inclusief vleugelpiano en vervoerskosten  
(tenzij bij verre afstanden, gelieve steeds de locatie mee te delen bij aanvraag) 

 
 

!! Geluidsversterking : Dit moeten we afzonderlijk bekijken of wij dit al dan niet voor u kunnen voorzien. 
Gelieve ons bij aanvraag het aantal genodigden door te geven en de grote van de locatie aub. 

 
Indien wij het geluid niet kunnen voorzien moet dit gehuurd worden bij een externe pa firma of via 1 van onze partners. 

Indien dit via onze partners gaat, gelieve ons zeker de grootte van de zaal + eventueel foto’s of plattegrond/schets te bezorgen 

!! ALLE PROJECTEN ZIJN TE COMBINEREN MET DJ !!
voor een vlotte overgang van live act naar DJ. 

De zangeres/act/band brengt dan nog 1-3 nummers samen met de dj
Dit kan uw reeds geboekte DJ zijn, of u kan onze huis DJ boeken aan 100€ excl btw / draaiuur ) 



 
 
 
 
 
 
 

Verdere info & voorwaarden: 
 
 

----- Standaardsets zijn 1 x 90 min. , 2x 45 min. of 3 x 30 min. binnen de periode van 2uur. -----  
(Uitzondering = Jackie Djane set = 2 uur.) 

Prijzen gelden standaard per performance (vanaf 1 song tot max. 90 minuten)
Andere invulling is mogelijk, gelieve contact op te nemen voor offerte op maat. 

 
Soundcheck is standaard 1u30 voor aanvang, maar kan indien gewenst vroeger gebeuren. 

---- Indien de muzikanten/zangers langer aanwezig zijn dan standaard (3u30) :----- 
 

De soundcheck kan meer dan 1u30 voor aanvang gebeuren indien gewenst:  
Per extra uur wordt er per muzikant/zangeres 50€ excl. Btw aangerekend. 

De muziek kan ook verspreid worden over een langer tijdspanne:
Per extra uur wordt er per muzikant/zangeres 50€ excl. Btw aangerekend. 

Er kan ook langer muziek gespeeld worden:  
Graag mailen voor een offerte op maat. 

 
 

----  Voorwaarden: ----
-Gelieve altijd de locatie van uw evenement op voorhand door te mailen.  

Vervoerskosten zijn doorgaans inclusief, maar bij verre afstanden (binnen België) kunnen er extra
vervoerskosten aangerekend worden.

Ook voor optredens in het buitenland graag mailen voor een offerte op maat.  
-Parkeerkosten zijn niet inclusief.  

-Wij vragen ook als de piano in een autovrije zone moet gelost worden daar tijdig toelating voor aan te vragen.
Zoniet kunnen eventuele boetes ook aangerekend worden.

-Opdracht mag max. 15 min. uitlopen. Indien de opdracht langer uitloopt,
wordt er per ingezet half uur 25 euro per muzikant/zangeres aangerekend.

-Gelieve een warme ruimte te voorzien waar de muzikanten zich kunnen omkleden en waar ze kunnen zitten 
tijdens de pauzes.

-Gelieve ook plat water te voorzien tijdens de performances
alsook een lichte maaltijd per persoon (tussen 12u-14u en/of 17-20u) 

Indien u nog meer vragen hebt of uitleg nodig heeft, aarzel niet ons te contacteren,  
wij helpen U graag verder bij het muzikaal invullen van uw event.


