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KINDERKAPSALON 

Als haarkunstenaars meten we elk kind (jongen en meisje) op jouw feest vrijblijvend een 

theatraal kapsel aan. Het kapsalon is er voor durvers! We werken hoofdzakelijk met 

handgemaakte accessoires, die we seizoensgebonden of naargelang het feest aanpassen.  

Onze haarkunstenaars zijn stuk voor stuk kindvriendelijke, ervaren en creatieve dames met 

het hart op de juiste plaats. De glimlach en de dankbaarheid van de kinderen bij het 

aanschouwen van hun nieuwe kunstige coupe, maakt hun dag compleet. 

 

Onze medewerkers zijn geoefend in het snel opbouwen van een theatraal kapsel en 

houden hierbij rekening met de vorm van het gezicht, het type van het haar, de 

persoonlijkheid van de klant en de kledij.  

We gaan voor een passend totaalconcept. Naargelang het evenement vordert, zie je dan 

ook vaak een gans SAVOOIkapseldorp verschijnen…De kapsels steken de kinderen aan. 

 

Als organisator kan je kiezen tussen verschillende formules op maat van jouw event en 

budget. Naargelang de grootte van jouw event, kan je een aanvraag indienen voor één, 

twee tot 8 kapsters.  

Op jouw vraag maken we eveneens aangepaste accessoires om jouw themafeest (eco, 

zomer, flower power, pasen, bos, dieren, halloween, fruit, voetbal, etc) nog extra in ‘het 

haar’ te zetten. 

Als organisator waak je mee over de leeftijd van de bezoekers. We zijn er voor kinderen 

vanaf 3 jaar tot en met de jongeren. Volwassenen verwijzen wij graag door naar onze 

formule Madame Savooi, Pretty Messy Hairsalon met aangepaste omkadering, producten 

en accessoires. 

Het Savooikapsalon als promostunt voor jouw bedrijf? Ook dit kan. Wij verwerken graag 

jouw promotiemateriaal zoals pennen, stickers, gadgets, etc. in de kapsels. Alle formules 

zijn inclusief de handgemaakte accessoires. Alleen voor accessoires op maat wordt er een 

toeslag aangerekend. 

 

Madame Savooi  
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AANBOD (GROTE EVENTS) 

 

SAVOOI RECHAUD 

BESCHRIJVING: 

i. drie professionele haarkunstenaar (4h non stop) voor +/- 100 kinderen 

ii. vier professionele haarkunstenaar (4h non stop) voor +/- 130 kinderen 

iii. vijf professionele haarkunstenaar (4h non stop) voor +/- 160 kinderen 

iv. zes professionele haarkunstenaar (4h non stop) voor +/- 190 kinderen 

SAVOOI PLAT PREFERE 

BESCHRIJVING: 

i. drie professionele haarkunstenaar (5h met pauzes) voor +/- 120 kinderen 

ii. vier professionele haarkunstenaar (5h met pauzes) voor +/- 160 kinderen 

iii. vijf professionele haarkunstenaar (4h non stop) voor +/- 200 kinderen 

iv. zes professionele haarkunstenaar (4h non stop) voor +/- 240 kinderen 

SAVOOI WELL DONE 

BESCHRIJVING:  

i. drie professionele haarkunstenaar (8h met pauzes) voor +/- 200 kinderen 

ii. vier professionele haarkunstenaar (8h met pauzes) voor +/- 260 kinderen 

iii. vijf professionele haarkunstenaar (8h met pauzes) voor +/- 320 kinderen 

SAVOOI EXTRA WELL DO 

BESCHRIJVING: 

i. zes professionele haarkunstenaar (8h met pauzes) voor +/- 380 kinderen 

ii. zeven professionele haarkunstenaar (8h met pauzes) voor +/- 440 kinderen 

iii. acht professionele haarkunstenaar (8h met pauzes) voor +/- 500 kinderen 

SAVOOI RECHAUD

SAVOOI PLAT PREFERE

SAVOOI WELL DONE

SAVOOI EXTRA WELL DONE
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PRAKTISCH: 

 Het kinderkapsalon verplaatst zich voor opdrachten vanaf 3 uur. We vertrekken 

hiervoor vanuit Gent. 

 Een podium is vereist voor events met méér dan 100 kinderen, (vanaf +/- 0.5m 

hoogte zijn wij al enorm tevreden). Graag beschikken wij over een stopcontact in de 

buurt (230V-16A) en grote tafels voor ons materiaal op uit te stallen. 

 Gelieve géén nevenactiviteiten met te luide muziek of dergelijke vlak naast onze 

stand te plaatsen.  Denk zelf na over een plek waarop de act van Theater Savooi 

helemaal tot haar recht kan komen. Twee gelijkaardige acts boeken op hetzelfde 

event lijkt ons niet aangewezen en komt verwarrend over bij de bezoekers. 

 Wens je het kapsalon in open lucht op jouw event? Voorzie dan een partytent, 

zodat we wind-, zon- en regenvrij kunnen werken. Kan je zelf geen partytent 

voorzien? Geef ons dan tijdig een seintje. 

 Het kapsalon heeft minstens 4m diepte nodig en 1,5m per kapster in de 

lengterichting. Houd er rekening mee dat er wachtrijen kunnen ontstaan en daar 

ook ruimte voor nodig is. Voorzie eventueel enkele zitbanken, een knus tapijt met 

kussentjes of stoeltjes. *Check onze Chef de Salon 

 We werken gemiddeld 5-10 minuten aan één kapsel, afhankelijk v/d lengte van het 

haar. 

 De haarkunstenaars komen ongeveer 45 à 30 minuten vóór aanvang van de 

animatie. Gelieve één (of meerdere) gratis parkeerplaats(en) dicht bij het kapsalon 

te voorzien, om het in- en uitladen te vergemakkelijken. Indien de wagen niet vlakbij 

kan parkeren, vragen we om een handje toe te steken bij het in- en uitladen. 

 Je kan onze artiesten altijd plezieren met een drankje of een hapje. Bij grote events 

ver weg van Gent krijgen we graag ook een eenvoudige warme maaltijd 

aangeboden. 

 

Algemene info 

 Wij komen nadat wij een ondertekend contract terug hebben. 

 Bekijk zeker onze extra opties: Chef De Salon, Fotobooth, Kindervisagie, Decor, … 

 Wij kunnen ook accessoires maken op maat van uw bedrijf. 

 Wij vragen een voorschot van 30% voor opdrachten groter dan 3000€ (excl. BTW) 

 Verdere contractuele afspraken kan u terug vinden in het contract. 

 It all started with a dream…in onze prijs is inbegrepen de Savooi-service van al onze 

medewerkers, onze boekhouder, onze webmaster, onze lay-outer, onze 

Savooimobiel, onze creatieve inspirerende maak- en oefenavonden, onze 

opleiding, onze repetities, onze decorbouw, schade aan materiaal, onze 

verplaatsingskosten, onze prospectie, onze bijdrage aan ‘vadertje staat’,… . 
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