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TATTOO SHOP “SORRY MAM”  (KINDEREN) 

Naast stijlvolle kapsels biedt Madame Savooi ook een Tattoo Shop aan.  

De TATTOO SHOP  “Sorry Mam” zorgt voor luxe trendy temporary tattoos. De meest trendy 

ontwerpen met goud, sieraden en patronen. Nergens in België vindt u de tattoos die wij 

aanbieden. We gaan hier voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.  

Alle tattoos zijn ontworpen door professionele kunstenaars.  

(waarde per tattoo = +/- 2 €/stuk. Veilig en niet-toxisch, bedrukt met plantaardige inkt) 

Voor de -12  jarigen werken we samen met Emma Thyssen, zij is sinds 2005 zelfstandig 

illustrator en freelance ontwerper van kinderboeken, familieparcours, 

reis/restaurantgidsen, kindercollecties en luisterboeken. U kent haar wellicht van haar 

kindercollectie ontwerpen voor de kledingketen JBC onder de naam ‘Rainbow City 

Warriors’. Exclusief voor Theater Savooi ontwerp Emma nu de tattoo’s! 

De metamorfose wordt zo compleet! Wij gaan NIET voor de traditionele aanpak. Onze top 

professionele medewerkers die steeds hun grenzen verleggen zullen de kinderen op jouw 

event plots megacool maken! 

Geef hun carte blanche en je kind is plots de hipste en coolste van het feest. 

Onze tattoo artists zijn stuk voor stuk kindvriendelijke, ervaren en creatieve medewerkers 

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

aanschouwen van hun tattoo maakt hun dag compleet. 

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 drie Tattoo artists.  

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, Beauty concepts met aangepaste omkadering, producten en 

aanpak. 

Savooi-tip: Met Theater Savooi streven we naar een totale “make-over” in Savooistijl. Om 

onze kwaliteit te bewaren, appreciëren we het enorm dat de “make-over” volledig door 

Theater Savooi kan worden aangeboden.  

We nemen géén projecten aan waar Theater Savooi wordt gecombineerd met andere 

organisaties die soortgelijke diensten aanbieden. (Kapsalon, theater, grime, …) 
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AANBOD (KINDEREN) 

 

TATTOO SHOP "SORRY MAM" (REGULAR) 

BESCHRIJVING: zorgt voor luxe trendy temporary tattoo’s. De meest trendy ontwerpen 

met goud, sieraden en patronen. We laten de kinderen kiezen tussen diverse thema’s: 

(Auto’s, circus, dieren, monsters, liefde, …) 

 

i. één professionele tattoo artist (3h non stop) voor +/- 45 kinderen 

ii. twee professionele tattoo artists (3h non stop) voor +/- 90 kinderen 

iii. drie professionele tattoo artists (3h non stop) voor +/- 135 kinderen 

 

Tattoo Shop "Sorry Mam" (<12 jaar)  © Emma Thyssen 

BESCHRIJVING: Exclusief samenwerkingsproject! Uniek in België. 

Voor kinderen tot 12 jaar kunnen we tattoo’s aanbieden die ontworpen zijn door 

illustrator ‘Emma Thyssen’.  

U kent de Tattoo’s wellicht vanuit haar vele kinderboeken, of andere projecten. 

  

i. één professionele tattoo artist (3h non stop) voor +/- 45 kinderen 

ii. twee professionele tattoo artists (3h non stop) voor +/- 90 kinderen 

iii. drie professionele tattoo artists (3h non stop) voor +/- 135 kinderen 

 

 

Vraag gerust naar combinatie mogelijkheden! 

Bij Savooi doen we namelijk niks liever dan werken op maat van de klant 

Tattoo Shop "Sorry Mam" 

Tattoo Shop "Sorry Mam" 
(<12 jaar)  ©Emma Thyssen
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PRAKTISCH: 

 De Tattoo artists verplaatsten zich voor opdrachten vanaf 3 uur. We vertrekken 

hiervoor vanuit Gent. 

 Een podium is aangewezen, maar dit is niet vereist. Graag beschikken wij over een 

stopcontact in de buurt (230V-16A)  

 Onze achterwand van de Tattoo Shop is 3m lengte op 2.5m hoogte! Zie dat we deze 

zeker kunnen plaatsen. 

 Wens de Tattoo shop in open lucht op jouw event? Voorzie dan een grote tent, 

zodat we wind-, zon- en regenvrij kunnen werken. (ook warm in de winter…) 

 De Tattoo Shop heeft minstens 4m diepte nodig en een  hoogte van minstens 2.5m. 

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. 

 We werken gemiddeld 4 minuten aan kindje, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. 

 De Tattoo artists komen ongeveer 45 à 30 minuten vóór aanvang van de animatie. 

Gelieve één (of meerdere) gratis parkeerplaats(en) dicht bij het make-up atelier 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 Tattoo artist altijd plezieren met een drankje of een hapje. Bij grote 

opdrachten ver weg van Gent (reistijd > 1uur) krijgen we graag ook een eenvoudige 

warme maaltijd aangeboden. 

 

Algemene info 

 Wij komen pas naar een opdracht nadat wij een ondertekend contract terug 

hebben! (Je kan ook digitaal ondertekenen) 

 Bekijk zeker onze extra opties:  

Chef De Salon, Fotobooth, Beauty Concepts, Kinderkapsalon, Decor,…! 

 Wij kunnen ook op maat van uw bedrijf opdrachten aanpakken. Vraag ernaar... 

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

 Verdere contractuele afspraken kan u terugvinden 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, onze verplaatsingskosten, onze 

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

 

Madame Savooi  

mailto:info@theatersavooi.be

