
ОРГАНІЗАЦІЯ СВЯТ



ПРИКЛАДИ НАШИХ СВЯТ



ТВІСТИНГ

vДля дітей від 2 років

vМоделювання фігурок з кульок-
конструкторів. Діти обожнюють повітряні
кулі, а коли на їхніх очах з кульок
створюються різні звірятка - це завжди
захват і здивування!

vШоу проводиться з використанням
унікального реквізиту та елементів
фокусів, в якому всі бажаючі діти або
дорослі можуть брати активну участь.

vВ кінці свята кожен отримає сувенір.

vТривалість  30 хв.



МИЛЬНЕ ШОУ

vДля дорослих і дітей від 1 року

vШоу мильних бульбашок на вашому святі!

v Яскраве, красиве шоу - родзинка вашого
свята. Діти будуть в захваті, а дорослі згадають
дитинство.  Ведучий видуває бульбашки, що
відрізняються різною формою, які розлітаються
з різноманітного реквізиту.

vІз бульбашок може вийти справжній
святковий торт.  До того ж, будуть фокуси з
милом, димом і навіть вогнем.

vНу і, звичайно ж, в кінці програми всіх чекає
занурення в велику мильну бульбашку!

vТривалість  30 хв.- 40 хв.



ФОКУСНИК

v Для дорослих і дітей від 4 років

v Святкова  шоу-програма, яка дозволить 
дітям самим стати учасниками дива і 
спостерігати за народженням магії з відстані 
витягнутої руки. Прості на перший погляд 
фокуси і ілюзії, а насправді непередбачувані, 
тому завжди захоплюючі, як для маленьких 
глядачів, так і для дорослих.

vТривалість  30 хв.



БАРМЕН ШОУ

vДля дорослих і дітей від 5 років

vХіміко-молекулярні процеси, спецефекти, 
вогонь і віртуозне жонглювання - все це ви
побачите в шоу барменів.  Ще більше коктейлів, 
ще більше шоу!  День народження пройде на 
одному диханні.

vЗа 30 хвилин окрім фокусів, трюків з
пляшками, шейкерами і піротехнікою, ми 
здивуємо глядачів паруючими напоями, 
приготуємо сорбет з коктейлів. Також
пригостимо всіх гостей на святі.  А ще ми 
організуємо справжнісінький вибух з димом і
виключно позитивними враженнями!  
Приголомшливі фото на пам'ять вам 
забезпечені.
vТривалість  30 хв.



ПУХНАСТЕ ШОУ

vДля дітей від одного року

vПухнасте шоу - це шоу з безліччю
маленьких яскравих конфетті-квіточок, 
зроблених з лайт-фетру.  Аніматори
роздмухують їх в повітря спеціальним
пристроєм і починаються веселощі.

vРазом з ведучими можуть розважатись і
розкидати конфетті, танцювати, створювати
квітковий дощ і барвистий салют!  Яскраво, 
незвично і красиво! 

vТривалість  30 хв.



ПОРОЛОНОВЕ ШОУ

vДля дітей від 2-х років

vПропонуємо вашій увазі одну з найбільш
веселих програм для дітей будь-якого віку–
поролонове ШОУ !

vЦе - яскраве, активне і динамічне шоу в 
якому можуть приймати участь всі!  У 
програмі використовуються поролонові
кубики різного розміру і кольору.

vВедучі проводять веселий ігровий
інтерактив під ритмічну музику.  Кубиками 
можна закидати один одного, будувати з них 
вежі, стіну, будиночки, а зруйнувати все це
допоможе гігантський молоток.

vТривалість  30 хв.



ВОСКОВІ РУЧКИ

v Для дітей та дорослих від 2-х років

v Через роки Ви зможете дивуватися, 
яка маленька ручка була у Вашої 
дитини. 

v Воскові сувеніри подарують приємні 
спогади про дитинство і проведених 
сімейних святах.



ПАПЕРОВЕ ШОУ

v Для дітей від 2-х років

vМожна довго дивитися фото і слухати
розповіді про паперове шоу, але тільки
настрибавшись в кілограмах паперових
веселощів, розумієш, що таке - "купатися в 
радості".

vНескінченні потоки паперових заметів
зможуть здивувати найвибагливішого
глядача!  Поринути в паперовий світ розваг
допоможуть наші артисти.

vНезадоволених гостей бути не може, адже
участь в шоу приймають всі.

vТривалість  30 хв.



ШОУ НЕОНУ ТА ПЛАЗМИ

v Для дітей від 2-х років

vБезкінечне світло неону, люмінісценту та 
галогену створить дивовижну атмосферу!

vВи будете приголомшені дослідами з 
током, побачите молнії та загадкове сяяння 
електричного розряду, заточене в скляну 
кулю!

vВас чекає неймовірне музичне шоу від 
самих катушок Тесла!

vТривалість  30 хв.



ШОКОЛАДНЕ ШОУ

vДля дітей від 4-х років

vШоу програма зі спецефектами для 
презентації шоколадного десерту, 
розплавлений шоколад на вибір (чорний, 
молочний, білий) виливається на поверхню, 
прикрашається добавками за бажанням
(горіхи, мармеладні ведмедики, драже, 
родзинки), заморожується за кілька хвилин.

vТривалість  20 хв. (10 хв. на ефектне 
приготування та 10 хв. на роздачу)



ШОУ СЛАЙМІВ

ШОУ СЛАЙМІВ

●Для дітей від 3-х років

●Учасники стануть справжніми слаймерами і 
зроблять круті, великі, тягучі, блискучі і ароматні
слайми - великі лизуни!

●Це відмінна пізнавальна і захоплююча дитяча
розвага.

●Ми навіть зможемо надути бульбашки із
слаймів. Чий же лизун зможе досягти
максимальних розмірів ?

●Солодкий фінал шоу – їстівний слайм!

●Тривалість 30 хв.



НАУКОВЕ ШОУ

v Видовищні досліди у програмах: "Сухий
лід", "Рідкий азот", «Лід + азот", а це понад
15 дослідів! Программа відмінно підходить
навіть для публіки, яка вже бачила подібні
шоу.

v Що на вас чекає? Знайомство з рідким
азотом, азотні бризки,  рука з азоті, 
заморожування, повітряна куля в азоті, 
банан-молот, холодні палички, палаючий
професор, азотний вибух, джин, мильний
вулкан і багато інших дослідів (залежно від
обраної програми).

vТривалість  30 хв.- 45 хв.



ТЕСЛА ШОУ

v Для дітей від 4-х років

v Будемо керувати блискавками! 
Приголомшливе шоу!  Абсолютно 
неймовірно.  Це час для дивовижних
експериментів з електрикою.

v Увімкніть свою внутрішню енергію та 
запаліть голими руками лампочки! Не 
вийшло?  Так!  Це можливо, лише якщо
замовити тесла шоу на свято!  Ви 
побачите справжні блискавки довжиною
до 70 см!  І почуєте космічну музику, яку  
вони грають,та побачите як запалюються
кулі.

v Тривалість  30 хв.



ЕБРУ – МАЛЮНКИ НА ВОДІ

v Для дорослих та дітей від 4-х років

v Малюнок робиться спеціальним 
розчином для малювання по воді

v Листок прикладається до поверхні
води і малюнок переноситься на папір

v Після майстер класу у вас є готова 
картина та може бути використана як 
листівка

v Тривалість  1 година


