
Op deze Factsheet lees je meer over het werk als zingend 
telegram bij Lofzangers.  

Lofzangers.nl is een boekingskantoor voor korte verrassingsoptredens. 

Klanten boeken bij ons een zingend telegram als ludiek cadeau. Ze willen ie-

mand muzikaal in het zonnetje zetten. 

Mijpalen Abraham of Sarah worden, de liefde vieren, trouwen

of met pensioen gaan, een gouden bruiloft markeren... De Lofzangers

worden gevraagd om mijlpalen op te luisteren. Elk optreden is uniek,

heeft zijn eigen verhaal. Samen met onze klanten maken we er telkens een

onvergetelijk moment van!

 

Lofzangers
een muzikale verrassing voor iedereen



Wat zingen we? Elke Lofzanger(es) heeft zijn eigen coverlijst waar klanten 4 liedjes 

per optreden uit mogen kiezen. Vaak schrijven we ook persoonlijke liedteksten op 

maat. Want bij mijlpalen horen nou eenmaal speciale boodschappen: grootse compli-

menten, oprechte woorden van dankbaarheid, erkenning, waardering of bewondering.

Lofzangers Magie Om die boodschap goed te laten landen staan interactie, authen-

ticiteit en warmte bij onze optredens voorop. Maar een groot onderdeel van het optre-

den is ook het verrassingselement. We zijn een onverwachte happening. Voeg dus het 

woord Ludiek  toe én je hebt de Lofzangers Magie te pakken.

Wanneer spelen de Lofzangers? Elke dag, 7 dagen in de week. Wanneer de theaters 

en concertzalen gesloten zijn moeten wij vol aan de bak! De meeste optredens spelen 

we tussen 10:00 uur ‘s ochtends en 21:30 ‘s avonds.

Waar spelen de Lofzangers We spelen op de meest uiteenlopende plekken. Van de 

Zuidas tot de Bloemenveiling, Van tandartspraktijk tot kapsalon. We verrassen mensen 

op de werkvloer en thuis aan de voordeur. We komen op familiefeestjes, spelen tijdens 

afscheidsborrels, grote evenementen of een romantisch weekendje weg. 
Voor wie spelen de Lofzangers? We zingen voor de Capo di Famiglia tot CEO. Van 

hartsvriend(in) tot onmisbare collega. We zetten schoolteams in het zonnetje en ver-

rasten de salesafdeling van de “Winkel van ons Allemaal”. De beste Thuiswerk Tijgers 

konden in coronatijd ook op een serenade rekenen. 

Wie zitten er in het Lofzangteam? We hebben een groep van

15 muzikanten. De een speelt meerdere keren per dag/ week, de ander een

paar keer per maand. Dit is ons huidige team.
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