POKAZY TEATRU OGNIA „CZARNE PERŁY”
Teatr Ognia Czarne Perły z Kaczego Bagna występuje
na wszelkiego rodzaju imprezach okolicznościowych:
� festyny, pikniki, festiwale, koncerty itp.,
� imprezy tematyczne: targi, dni miasta, Noc
Świętojańska itp.,
� wesela, urodziny, jubileusze, rocznice itp.,
� imprezy firmowe,
� Imprezy promocyjne i reklamowe.
Nasze występy są nie tylko pokazem umiejętności
tancerzy, ale prawdziwym teatrem. Spektakle
posiadają fabułę, a tancerze opowiadają historię
tańcząc w kostiumach i makijażach do muzyki na
różnego rodzaju sprzęcie do fireshow, jak:
� poi (płonące łańcuchy),
� wachlarze (3 i 5 ramienne),
� kij (zakończony z 2 stron płomieniem), kij
smoczy (zakończony 5 ramionami z dwóch
stron),
� łańcuchy całopalące (bardzo długie płonące
ramiona),
� pochodnie,
� parzydełka,
� hula-hop (płonące hula-hop),
� płonące iskry (fontanna iskier)
� w ofercie również plucie ogniem.

PROGRAM
Oferujemy Państwu 20-minutowy spektakl „Burlesque” w
wykonaniu 5 osób. To niepowtarzalne show w wykonaniu
"Czarnych Pereł", łączące ze sobą rewelacyjną muzykę,
niepowtarzalny pokaz ognia i zmysłowy taniec. Podczas
show opowiemy historię Violi, młodej i nieśmiałej kelnerki
która stara się odnaleźć w nowej sytuacji w życiu, zaczyna
tańczyć i odnajduje miłość. Gwarantujemy pełen wachlarz
emocji, od świetnej zabawy po łzy wzruszenia z
zapierającymi dech w piersiach efektami akrobatycznymi
tancerzy. Nie zabraknie dramaturgii, flirtu, pięknej muzyki i
płonących rekwizytów. Pokaz „Burlesque” charakteryzuje
się dynamiczną formą ruchu połączoną z jedyną w swoim
rodzaju ekspresją. Podczas występu tancerki tańczą z
wachlarzami na krzesłach w stylu jezz-show, z płonącymi
łańcuchami tańczą szybkie układy, panowie kręcą na kijach
niesamowite figury, nie brakuje płonącego hula-hop którym
tancerka kręci wokół szyi, tali itp. To budzi wielkie emocje,
gdyż jest ryzykowne i spektakularne. Całość dopełniają
kostiumy z prawdziwej rewii i piękne makijaże. „Burlesque”
to zmysłowość, energia i zabawa, którą musisz zobaczyć.
Ten show uświetni imprezę każdego rodzaju!

ŚWIADCZENIA W CENIE:
Nasze występy pełne są dynamiki, zaskoczenia i Występ Teatru Ognia, wszelkie potrzebne sprzęty, transport
romantyzmu. Występujemy również w pomieszczeniu grupy.
ze specjalnie przygotowanym spektaklem w świetle
UV.
UWAGI:
Grupa przyjeżdża z pełnym wyposażeniem potrzebnym do
występu. Potrzebujemy jedynie źródła prądu.
Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów z
tańca z ogniem dla grup podczas imprezy, pokazu
CENA
szczudlarzy plujących ogniem czy klaunów na
Każdego klienta traktujemy indywidualnie, dlatego
szczudłach zabawiających dzieci i publiczność.
zadzwoń: tel. 515 822 900
lub napisz: kaczebagno@kaczebagno.pl

