WIECZÓR SZKOCKI
Tancerze w specjalnych strojach szkockich/ irlandzkich zaprezentują
do
kilkudziesięciu
do
kilkunastu
minut
pokazu
tańca
szkockiego/irlandzkiego( może to być jednorazowy występ
ewentualnie kilka krótszych wejść). Pokaz może się odbyć do muzyki
na żywo(orkiestra dudziarska, zespół muzyczny)
Muzyki mechanicznej lub odtwarzanej z płyt CD.
Dla gości przygotujemy fantastyczny pokaz tańca w wykonaniu od 4
tancerek do kilkunastu – w zależności od zapotrzebowania.
Dodatkową atrakcją podczas wieczoru może być pokaz układania
tradycyjnych szkockich kiltów - "wielki kilt" to tradycyjny strój szkocki,
który powstaje poprzez odpowiednie uplisowanie oraz umocowanie
kilku metrów tartanu , czyli tkaniny w szkocka kratę. Na pierwszy rzut
oka wydaje się to być bardzo trudnym zadaniem, jednak po
zobaczeniu pokazu układania kiltów oraz z pomocą wskazówek
prowadzących konkurs, z pewnością uczestnicy zabawy (zespoły 2 lub
3-osobowe) poradzą sobie z zadaniem. Gwarantujemy, że podczas
konkursu będzie dużo zabawy, a najlepszy zespół otrzyma od nas
nagrodę!
Oprócz tego nauka prostych tańców - instruktorzy z przyjemnością
nauczą wszystkich chętnych kilku łatwych tańców celtyckichszkockich/irlandzkich.
Po koniec możemy zaproponować konkurs tańca – a dla odważnych
nauka prostych solowych kroków jednego tańca, które po następnie
uczestnicy konkursu wykonują przed pozostałymi gośćmi wieczoru.
Najlepszy tancerz otrzyma od nas nagrodę!
Cały wieczór będzie tematycznie ze sobą powiązany a wszystkie
atrakcje pozwolą stworzyć niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju
klimat niczym z dalekiej Szkocji.
W cenie 5000 zł: zespół 4 tancerek, szkocki zespół instrumentalny (dudy, werbel), prowadzenie
animacji i konkursów.

WIECZÓR SZKOCKI PROPONUJEMY UROZMAICIĆ:
-

Degustacją Whisky
Zabawa przy muzyce mechanicznej (muzyka irlandzka, szkocka, celtycka)
Zabawa przy muzyce na żywo (muzyka irlandzka, szkocka, celtycka)

Wszystkie powyższe ceny to kwoty NETTO. Należy do nich doliczyć 23% VAT.
Każdy z powyższych punktów proszę traktować jak propozycję, którą możemy
przedyskutować i zmodyfikować tak, aby optymalnie wyjść na przeciw Państwa
potrzebom. Czekamy na opinie i sugestie.
Zapraszamy do kontaktu!
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