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TANIEC W KIELICHU  

Proponujemy Państwu niesamowity, pełen emocji oraz atrakcji
występ artystyczny, finalistki piątej edycji programu
„Mam Talent”. Na przestrzeni programu można było
zobaczyć jej umiejętności, które zostały
docenione przez jurorów oraz widzów, dzięki
czemu zajęła w finałowej odsłonie wysokie
3 miejsce.
Tancerkę mogliśmy podziwiać na
międzynarodowej scenie w występach w
Korei Południowej, Cyrku Sarassani w Linz
w Austrii oraz Cyrku Berousek w Czechach.
Posiada także bogatą karierę zawodniczą w
akrobatyce sportowej.
Pokazy, które Państwu oferujemy są pełne
profesjonalizmu i różnorodności.

  
AGNIESZKA MARCZAK

Od dziecka zakochana we wszelkich formach ruchu. Jej
największą pasją jest kontorsjonistyka, dziedzina sztuki
cyrkowej polegająca na „wyginaniu ciała". Wychowała się
wśród artystów cyrkowych, jej rodzice przez 30 lat pracowali
jako akrobaci.

  

https://youtu.be/uqZHaqU2WS0

  
  
  

DELFINA I BARTEK

Dwa ciała - dwie dusze - jedna miłość. Ciało męskie, pełne sportowej siły i ciało kobiece -
filigranowe, uosobienie delikatności i gracji.
Duet akrobatyczny działający od 2011 roku.
Postanowili połączyć swoje pasje, sprawność
fizyczną i zdobyte wcześniej umiejętności. Okazało
się to doskonałym przepisem na sukces.

  

  
SAMBA BRAZYLIJSKA KASHIRA

Tancerka wystąpi w stroju z tegorocznego karnawału w Rio de Janeiro, w którym weźmie
udział w kwietniu tego roku. Występuje tam jako solistka brazylijskiej szkoły samby.
1. pakiet - pokazy solowe Kashiry - dwa wejścia taneczne w
różnych strojach z Sambodromu w Rio de Janeiro, w tym
ogromny kostium z tegorocznego karnawału w Rio,
dodatkowo animacje z gośćmi 15min oraz wspólne zdjęcia z
gośćmi
2. pakiet - 3 wejścia taneczne 3 tancerek - pokaz samby
brazylijskiej, show samba motyle i latino. Możliwe zrobienie
także animacji z gośćmi oraz zdjęć w strojach z Rio de
Janeiro
3. pakiet - pokazy 3 tancerek i 2-3 capoeira - 3 wejścia
taneczno-akrobatyczne w stylu brazylijskim, taniec
przeplatany z walkami pełnymi akrobacji, wejścia
wydłużone do ok 10min, możliwość animacji gości i
wspólnych zdjęć

  

https://www.youtube.com/watch?v=YvZST5LNuko
WARSZTATY Z ZUMBĄ

Proponujemy Państwu warsztaty z Zumbą. W trakcie wieczorów będzie Was bawić
profesjonalna trenerka Zumby, zachęcając wszystkich do wspólnej zabawy.
Zumba to inspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku. Jest innowacyjnym
systemem fitness, który przez świetną zabawę kształtuje sylwetkę, dba o kondycję i
wprawia w świetne samopoczucie. Proste kroki taneczne, świetne kombinacje ruchów i
motywująca muzyka stworzą niepowtarzalną atmosferę. Rytmy takie jak marenge, salsa,
cumbia, reggeton, flamenco, samba, taniec brzucha porwą Cię do zabawy. Kombinacja
kroków to unikalna formuła Zumby. Bawisz się od pierwszych zajęć, nieważne czy jesteś
dorosłym czy dzieckiem, kobietą czy mężczyzną. Taniec ten stanowi nie lada atrakcję na
wszelkiego rodzaju imprezach rodzinnych czy spotkaniach z dziećmi. Chcielibyśmy, aby
właśnie ten rodzaj aktywności ruchowej przynosił państwu dużo radości, dobrej zabawy
oraz satysfakcji. Dlatego też do Państwa dyspozycji oddajemy jedną z naszych najlepszych
instruktorek, która wprowadzi Was w świat Zumby. Absolwentka Akademii Muzycznej w
Łodzi kier. Choreografia i techniki tańca.
Szkolenia :
1. Official Zumba Instructor Basic Steps Level 1
2. Official Zumba Instructor Basic Steps Level 2
3. Official Zumba Gold
4. Official Zumba Toning
5. Legitymacja Instruktorska Cuban Salsa Fit

  
  
  
  
  

  
WARSZTATY Z SALSĄ

Salsa jest popularnym na całym świecie tańcem latyno-amerykańskim o
pochodzeniu karaibskim rozwiniętym szczególnie na Kubie i w Ameryce,
tańczonym do muzyki również nazywanej salsą.
Proponujemy Państwu warsztaty z Salsą. Chcielibyśmy, aby właśnie ten
rodzaj aktywności ruchowej przynosił państwu dużo radości, dobrej
zabawy oraz satysfakcji. Dlatego też do Państwa dyspozycji oddajemy
jedną z naszych najlepszych instruktorek, profesjonalną trenerkę Salsy,
która wprowadzi Was w świat Salsy. Absolwentka Akademii Muzycznej w
Łodzi kierunek choreografia oraz techniki tańca.

  

  
  
  
  

TRIO ETC

Trio etc. jest to zespół składający się z trzech akrobatek sióstr Reginy i
Celiny Małek oraz Klaudii Ciupak.
Trio zostało utworzone w marcu 2011 roku. Po zaledwie roku czasu
dziewczęta zdobyły srebrny medal na Mistrzostwach Polski Seniorów w
Akrobatyce Sportowej.
Trio etc. specjalizuje się w ćwiczeniach zespołowych oraz w akrobatyce
powietrznej ( trapez kołowy i tissue zwane szarfą).

  
  
  
  

TANCERKI BODY PAINTING
Profesjonalne tancerki w pełnym body-
paintingu UV w kolorystyce marki klienta
lub zawierającymi logo klienta.
Przedstawią układ taneczny z
choreografią.

  

  

