KLAUNADY NA SZCZUDŁACH
SZCZUDLARZE NA IMPREZACH
Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych ma w
swojej ofercie plenerowe występy klaunów na
szczudłach na wszelkiego rodzaju imprezach PROGRAM
okolicznościowych:
Oferujemy Państwu 2-godzinny program artystyczny w
� Festyny, pikniki, festiwale, jarmarki, koncerty
wykonaniu dwóch szczudlarzy przebranych za klaunów z
� Targi (przedsiębiorczości, edukacji, ekonomii makijażami i wesołymi rekwizytami. Klauni prowadzą (np.
społecznej i inne),
przed sceną z mikrofonami) gry i konkursy dla dzieci i
� Dni miasta, regionu
rodzin, organizują dla gości zabawę w przeciąganie liny lub
�
Noc Świętojańska, dożynki itp.,
skakanie przez wielką skakankę, biegi w workach i inne
�
Wesela, urodziny, komunie, rocznice, Andrzejki,
atrakcje. Przez godzinę mogą chodzić między ludźmi i
Mikołajki itp.,
zabawiać publiczność, pozować do zdjęć z dziećmi, roznosić
� Dzień dziecka, Dni rodziny itp.,
słodycze lub ulotki czy gadżety promocyjne.
� Imprezy tematyczne jak Święto ziemniaka, Dni
Nasi szczudlarze w najróżniejszych kostiumach mogą
morza, Święto ryby
prowadzić parady, korowody, promować firmę czy
� Imprezy firmowe, konferencje, seminaria
konkretne wydarzenie, a przede wszystkim zabawiać gości.
� Imprezy promocyjne i reklamowe.
Nasze występy pełne są dynamiki, zaskoczenia i humoru.
Kolorowe klauny na wysokich szczudłach będą atrakcją Gwarantujemy świetną zabawę!
każdej imprezy. Poprowadzą gry i zabawy dla dzieci i
rodziców, zabawią publiczność, będą pozować do zdjęć Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów z
z maluchami oraz roznosić cukierki, baloniki lub ulotki. chodzenia na szczudłach dla grup podczas imprezy, pokazu
Klauni zagrają z dziećmi w wielką skakankę, zorganizują szczudlarzy plujących ogniem czy występu profesjonalnego
przeciąganie liny i konkurs plastyczny dla teatru ognia „Czarne Perły”.
najmłodszych.
Oferujemy również malowanie twarzy dzieciom oraz wielkie
Program artystyczny dostosowujemy do tematyki bańki mydlane na imprezach.
imprezy, realizujemy indywidualne życzenia klienta.
Niesamowita energia i dynamika szczudlarzy uświetni ŚWIADCZENIA W CENIE:
każdą zabawę.
Występ szczudlarzy, wszelkie potrzebne sprzęty, transport
A może organizujesz ślub i chcesz by anioły na
szczudłach obsypały młodą parę ryżem lub kwiatami?
Dżentelmen we fraku i dama w długiej sukni mogą
przywitać gości na weselu.
Jesteś organizatorem dożynek? Zatem nasi szczudlarze
przebrani za tradycyjnych chłopów z kosami i snopkami
poprowadzą gości z kościoła na miejsce dożynek.
A może czeka cię impreza tematyczna np. święto
ziemniaka?
Zaskocz
wszystkich
kolorowymi
szczudlarzami w przebraniach, którzy uświetnią każdą
imprezę.

grupy.
UWAGI:
Grupa przyjeżdża z pełnym wyposażeniem potrzebnym do
występu. Potrzebujemy jedynie źródła prądu lub mikrofonu
ze sceny do poprowadzenia programu artystycznego.
CENA:
Każdego klienta traktujemy indywidualnie,
zadzwoń: tel. 515 636 488
lub napisz: kaczebagno@kaczebagno.pl
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