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Taneczne Show
Wyjątkowe, kolorowe show taneczne, dynamiczne lub romantyczne – wykonane przez
profesjonalne tancerki. Dziewczyny prezentują swoje umiejętności w pięciu odsłonach,
każda w innym stroju i innym stylu. Pokazy przeznaczone są dla dzieci i dorosłych.

Zaproś Animatora dla dzieci
Na Waszej imprezie będzie dużo dzieci? I na dodatek w różnym wieku?
Wystarczy zaprosić na uroczystość naszego ANIMATORA! Przygotujemy dla Was program
animacyjny z wieloma atrakcjami. Z nami młodsze i starsze pociechy przeniosą się w
bajkowy, kolorowy świat, a rodzice będą mieli okazję do beztroskiego biesiadowania.
W razie potrzeby jesteśmy w stanie zapewnić opiekę pociechą do białego rana.

Show muzyczne na skrzypcach elektrycznych
Skrzypce elektryczne mogą dodać magii każdej uroczystości. Ślub w plenerze, pierwszy
taniec, niespodzianka dla gości, a może muzyka na żywo podczas pierwszych bloków
tanecznych? Repertuar zostaje ustalany indywidualnie i zawsze dopasowany do rodzaju
uroczystości.

Skrzypaczka, śpiewający harfista, wiolonczelistka,
perkusista, saksofonista i … co tylko sobie zażyczycie!
Elegancka oprawa muzyczna ceremonii ślubnych w kościele, urzędzie stanu cywilnego,
plenerze, jak również elektryzujące występy na weselach.
Poszukujesz czegoś wyjątkowego, przykuwającego uwagę? Chcesz zrobić
niespodziankę gościom i porwać ich do tańca? A może chcesz, aby Twój pierwszy
taniec był niezapomniany i odbył się z muzyką na żywo?

Iluzjonista - show połączone z mikroiluzją
… bo każdą imprezę można przenieść w świat magii.
Iluzjonista nie tylko oczaruje Was i gości, dodatkowo zbuduje atmosferę pełną
tajemnic, pobudzi wyobraźnię i dostarczy niezapomnianych przeżyć.
Efekty iluzjonistyczne są przeplatane sporą dawką humoru, tak aby przede wszystkim
wywołać szczery uśmiech na twarzach widzów niezależnie od ich wieku!

Pierwszy taniec
Zastanawiacie się na układem? Już tylko chwila do wesela a Wy nie
macie pomysłu na pierwszy tanie? A może właśnie macie, tylko nie
wiecie jak go dopieścić? Nasze instruktorki przeniosą Was nie tylko
w niesamowity świat tańca, zdradzą techniki, ale przede wszystkim
sprawią, że Wasz pierwszy taniec będzie naprawdę magiczny!

Zumba show
Niesamowite stroje, makijaż, profesjonalne przygotowanie, uśmiech na twarzy! Jednym
słowem: Zumba - rozbawi i roztańczy nawet najbardziej oporne towarzystwo.
Odpowiednio dobrana muzyka i układ sprawią, że Wy i Wasi goście uwolnicie endorfiny
szczęścia 😊 Zatańczymy, nauczymy i zrobimy pokaz!

Wokalistka Disco Polo - występ podczas imprezy
Na parkiecie, każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Goście weselni pragną tańczyć do
białego rana przy różnego rodzaju muzyce. Znane hity disco polo mogą również porwać
ich do tańca. W wykonaniu naszej wokalistki, która zaśpiewa dla Was na żywo, zabrzmią
jeszcze piękniej.

Muzyczno-taneczne show w wykonaniu
Stefano Terrazzino
Podczas tego show gości rozbawimy największymi włoskimi hitami m.in.: Volare,
Azzuro, Mambo Italiano, Oblivion, Sara Perche Ti Amo i inne. Przeboje są znane
zarówno przez młodsze jak i starsze pokolenie. Artysta ma świetny kontakt z gośćmi, a
w trakcie wesela zaskoczy Was swoimi pomysłami, interakcją, a nawet nauką tańca

Danzel na Twojej uroczystości?
Proponujemy Państwu fenomenalny koncert na żywo z tancerkami
lub z zespołem. Pełny energii, muzyczno-taneczny show!
Na koncercie poza jego największymi
przebojami można usłyszeć światowe hity.

KOVA – electric cello & loop station
KOVA to nazwa solowego projektu Agnieszki, w ramach którego artystka występuje
grając na wiolonczeli elektrycznej z efektami i loop station. Projekt ten dedykowany jest
na różnego rodzaju eventy, gale biznesu, uroczystości, pokazy mody, kameralne
koncerty, wesela, itp. Repertuar KOVY to połączenie muzyki klasycznej z muzyką
rozrywkową. To oryginalne aranże znanych i popularnych utworów, wirtuozeria
połączona z rockową energią. Dzięki wykorzystaniu loopera słuchacze mają wrażenie,
że na scenie występuje cały zespół wiolonczeli. Charakteru dodają dodatkowo
delikatne bity oraz przeróżne, często niespodziewane barwy wiolonczeli elektrycznej.

Pokaz sztucznych ogni
Pokaz sztucznych ogni popularnie zwanych fajerwerkami to oszałamiające show, które
będzie idealnym uświetnieniem każdego wesela.
Taka atrakcja z pewnością zrobi wrażenie, nawet na najbardziej wymagających widzach.
Nasze pokazy tworzymy zgodnie z życzeniami. Wykorzystujemy różne układy wystrzałów,
kolorystykę rozbłysków oraz odpowiedni podkład muzyczny, który spotęguje efekt
widowiska.

Fotobudka
Jak zabawa aparatem to tylko fotobudka! Zapewnia świetną zabawę dla osób w różnym
wieku. Gwarantujemy dużą ilość zabawnych gadżetów, nielimitowaną ilości zdjęć oraz
personalizowane wydruki.
Ps. może też być na poważnie ;)

Foto
Wierzymy, że piękne chwile zatrzymane w kadrze warto nosić z
sobą przez całe życie i zawsze do nich warto wracać z uśmiechem.
Dlatego właśnie takie zdjęcia i takie chwile mamy Państwu do
zaproponowania.

Video
Każda uroczystość, każde wydarzenie jest inne, niepowtarzalne…
Uchwycenie tych wyjątkowych momentów jest niezwykle ważne, bo
to one później tworzą Wasze wspomnienia. Pierwsza łza, bukiet
kwiatów, obrączki, pierwszy taniec, a może uśmiech na twarzy
najbliższych, których połączył Wasz ślub? Nasze reportaże, klipy
powstają z momentów wielkich emocji i małych niepowtarzalnych
detali.

Fontanny iskrowe
Spektakularny efekt dzięki któremu podkreślimy najbardziej wyjątkowe momenty
Waszych wydarzeń.
W odróżnieniu od tradycyjnych zimnych ogni, iskry są bardziej bezpieczne, nie palne i
bezwonne. Wy decydujecie ile sztuk odpalamy (od 2-8).
Fontanny można wykorzystać w dowolnych punktach przyjęcia np. na wejście pary
młodej, pierwszy taniec, tort, podziękowania dla rodziców, sesja.
Efekt może być użyty w pomieszczeniach ( iskry do wysokości ponad 2 m) jak i również
na zewnątrz (iskry do wysokości ponad 5 m).

Ciężki dym
Pierwszy taniec to niezwykła część każdego wesela. Często ćwiczycie tygodniami, żeby
dobrze się to tego momentu przygotować. Co może jeszcze bardziej podkreślić magię tej
chwili?
Oferujemy Wam wspaniałą atrakcję, jaką jest wytwornica ciężkiego dymu. Dzięki temu
wykonacie zjawiskowy taniec w chmurach, który zapadnie w pamięci wszystkich gości.
Stworzymy dla Was niezapomniany klimat podczas tańca, który wspaniale wygląda na
żywo, jak również niesamowicie prezentuje się na zdjęciach ślubnych.
Można go również wykorzystać przy podziękowaniu dla rodziców czy torcie weselnym.

DJ na każdą okazję
Hasło przewodnie naszego zespołu – stawiamy na dobra muzykę, która łączy
pokolenia! 😊
Przygotowywania do uroczystości rozpoczynamy konsultując z Państwem dobór
muzyki i przebieg planowanej imprezy. To Państwo mają istotny wpływ na rodzaj
prezentowanego repertuaru, a muzyka tak jak Dj powinna być spontaniczna,
elastyczna i dopasowana! 😊
Podczas wesela repertuar dobieramy w zależności od wieku gości, ich nastroju, energii
i zaangażowania na parkiecie. Chcemy, żeby każdy odnalazł swój kawałek parkietu.

Konferansjer, prowadzący, a może animator?
Zapewne rola konferansjera większości z nas kojarzy się z witaniem/żegnaniem gości,
prowadzeniem imprez, zapowiadaniem wydarzeń… i macie racje.
Jednak Konferansjer niejedno ma imię!
Osoba, która poprowadzi Wasze wesele, imprezę czy event, w zależności od sytuacji czy
też charakteru danego wydarzenia, przyjmuje różne role. To osoba elastyczna, która w
szybki sposób odnajduje się w każdej sytuacji i przestrzeni, dba o to, by Wasza
uroczystość przebiegła sprawnie i atrakcyjnie dla gości.

Animator? Animator, animuje 😊
- rozrusza, każdą dosłownie każdą imprezę oraz rozbawi gości! I nie chodzi tu
bynajmniej o dzieci, ponieważ dorośli na Waszej uroczystości również potrzebują
dobrze prowadzonych zabaw,
- zaraża pozytywną energią i podtrzymuje pozytywnego ducha każdej imprezy/wesela
czy eventu,
- doskonale zna repertuar gier, zabaw które prowadzi (również przy użyciu rekwizytów),
a przy tym doskonale potrafi improwizować dostosowując się do potrzeb uczestników,
- pilnuje i dba o pozytywne emocje, ale również czuwa nad aktywnością uczestników
Jednym słowem Animator to człowiek orkiestra! 😊 a umiejętności, taneczne, wokalne
czy aktorskie nie są mu obce.
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