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Vanaf de eerste editie in 1994 is het Viva Brasil Festival Amsterdam
uitgegroeid tot hèt internationale muziekfestival voor Braziliaanse
jazz, samba en populaire muziek. Op het programma staan Braziliaanse
topartiesten met exclusieve optredens in Nederland. De 9e editie van het
Viva Brasil festival wordt gehouden op 19 en 20 juli 2015 in IJ-Venues
Amsterdam. Daarnaast staan er exclusieve Viva Brasil Concerts en Viva
Brasil Events op de agenda in 2015/2016. Viva Brasil biedt als platform
voor evenementen de mogelijkheid om uw relaties op toplocaties te kunnen
ontvangen. In deze leaflet leest u meer over onze VIP Arrangementen
‘Benvindo’ en ‘Maravilha’.

Braziliaanse beleving op topniveau
Wilt u uw zakelijke relaties of medewerkers onderdompelen in een
Braziliaanse beleving? Dan is de Viva Brasil VIP Lounge ‘the best place to
be’. Uw gasten worden stijlvol ontvangen door gastvrouwen en naar de
VIP Lounge gebracht waar heerlijke specialiteiten worden geserveerd.
Vanuit uw comfortabele stoel in het theater, kunt u genieten van de
bijzondere shows.
Op locatie is er extra exposure mogelijk zoals: productpromotie en
branding op digitale borden en schermen. Deze worden gezien door
nagenoeg alle bezoekers en VIPS.

www.vivabrasil.nl

VIP Arrangementen
‘Benvindo’

(Ontvangst-Pauze Arrangement)
• Entreekaart voor 1e rang zitplaats

• VIP ontvangst en hostess begeleiding

• Welkomstdrankje met diverse Braziliaanse

zoetigheden

• Pauzeverzorging met Caipirinha en ‘Salgadinhos’

(borrelhapjes)

• Toegang tot de Viva Brasil VIP Lounge
• Vrije garderobe

• Braziliaanse attentie
• Parkeerkaart

Prijs per persoon € 95,- excl. btw

‘Brazilian Moods’ Arrangement
Ervaar wat Brazilië allemaal te bieden heeft!
Uw VIP Arrangement wordt uitgebreid met
een bruisend workshop programma en een
Braziliaans diner. Wat dacht u bijvoorbeeld van
een sambaworkshop voor het echte heup- en
voetenwerk of een cocktailworkshop waarin
u Caipirinha leert maken? Aansluitend kunt
u genieten van een Braziliaans buffet en een
drankje in de VIP Lounge. En dat is nog maar
het begin van een mooie zomeravond.
Voorbeeld
15.30 uur • ontvangst door Braziliaanse hostessen
met welkomstdrankje

‘Maravilha’

16 > 18 uur • Braziliaanse workshops (keuze uit
diverse programma’s)

• Entreekaart voor 1e rang zitplaats

18 > 19.30 uur • Braziliaans buffet of diner
inclusief drankenarrangement

• Welkomstdrankje met diverse Braziliaanse

19.30 uur • drankje in Viva Brasil VIP Lounge

(Ontvangst-Pauze-Borrel Arrangement)
• VIP ontvangst en hostess begeleiding

zoetigheden
• Pauzeverzorging met Caipirinha en ‘Salgadinhos’
(borrelhapjes)
• Na afloop van de show 1 uur drankarrangement
en specialiteiten
• Hapjes en drankjes worden uitgeserveerd
in VIP Lounge
• Toegang tot de Viva Brasil VIP Lounge
• Vrije garderobe
• Braziliaanse attentie
• Parkeerkaart
Prijs per persoon € 125,- excl. btw

Arrangement wordt op maat samengesteld.
Te reserveren vanaf 15 personen.

Voor sponsoring van het Viva Brasil Festival is een propositie
opgesteld. Heeft u interesse, neemt u dan contact op met
Gracia Caffé via gracia@redondo.nl of mobiel 06-27 29 00 72.

www.vivabrasil.nl
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Viva Brasil op maat
Viva Brasil Workshops
Wilt u uw gasten verrassen met een Braziliaanse dansworkshop? Of de dynamiek van
een sambasessie laten ervaren? Tijdens het Viva Brasil Festival kunt u Braziliaanse
workshops of Energizers combineren met de concerten.

festival

Samba Energizer (percussie)
Beleef de kracht en energie van de Braziliaanse muziek! Onder de enthousiaste
leiding van drummer/percussionist Alaor Soares spelen de deelnemers een
percussie-instrument en komen samen in een swingend samba-muziekstuk. Met
de grote bastrommel als het kloppend hart van de muziek, stapelen alle percussieinstrumenten samen hun ritme op tot een swingend geheel. Uw gasten spelen in
korte tijd een samba compositie, waarbij iedereen wordt opgezweept tot ongekende
prestaties. Een onvergetelijk spektakel als onderdeel van uw programma!

Samba dansworkshop
Let’s do the Samba! Met onze ervaren dansinstructeurs krijgen uw gasten binnen de
kortste keren de smaak te pakken. In deze swingende dansworkshop leert u alles over
de Braziliaanse Samba en alle mogelijk variaties. Samba no Pé moet u beslist leren
kennen, want dit wordt op het Carnaval in Rio de Janeiro gedanst. Natuurlijk leert u
ook nog andere stijlen, zodat u de rest van de avond bijna niet meer stil kunt blijven
zitten.

Caipirinha & Batida workshop
Tijdens de workshop leert u van een geroutineerde bartender hoe u de lekkerste
Braziliaanse cocktails zelf kunt maken, zowel voor thuis als op een feest. De meest
bekende Braziliaanse cocktail is Caipirinha, gemaakt van Cachaça (suikerriet rum)
en limoenen. Ook de Batida de Coco is erg populair: een soort kokosmilkshake met
ananas en Cachaça. Alle cocktails kunnen ook in de alcoholvrije variant worden
gemaakt. Uiteraard ontvangt u naderhand de recepten.

www.vivabrasil.nl

Contactgegevens
Redondo Events
Postbus 57
3450 AB Vleuten
T 030 677 1145
www.redondo.nl

Locaties
Muziekgebouw aan ’t IJ
Bimhuis
+ zie website

Voor volledige programma informatie

www.vivabrasil.nl
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