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    To oryginalny występ, który daje gościom efekt WOW. Lekki, angażujący publiczność
pokaz, który wspominają na długi czas. Jako Para Młoda również bierzecie udział w
występie i jest to zaplanowane w elegancki sposób.
 
   Stand-up przebiega w ciągłym dialogu z goścmi, którzy biorą czynny udział w
występie. Uczestniczą w takich numerach jak mnożenie banknotu, ułożenie kostki
rubika w ułamku sekundy czy pojawienie jajka z pustego worka przez jednego z widzów.
 
     Dzięki aktywnemu udziałowi publiczności, pokaz przebiega w lekkiej i
spontanicznej atmosferze. Jest to efektowenne, pełne humoru widowisko, które
zostało pozytywnie ocenione przez Par Młodych i gości weselnych.

CZAS TRWANIA: 20-25 MINUT

RIDER: PARKIET LUB WOLNA PRZESTRZEŃ

CENA: 2500 ZŁ 

STAND-UP



     Kiedy występ się kończy, a goście są zafascynowani głównym występem, wiele osób
chciałoby indywidualnie podejść i doświadczyć magii z bliska. Dla takich momentów
jest dedykowany właśnie ten rodzaj występu.
 
    Podczas iluzji z bliska czaruję wśród gości, dla siedzących osób, stojących grup czy
osób palących papierosa przed lokalem. Jestem wtedy między nimi, co umożliwia
indywidualne i bezpośrednie podejście do każdej osoby.
 
     Aby oglądać iluzję z bliska, grupy bardzo często łączą się i przenikają, dlatego
oprócz zaskoczenia i zabawy, ma to też walor integracyjny. Dla jednej grupy czaruję od 3
do 7 minut, dlatego w ciągu godziny jestem w stanie podejść maksymalnie do 100 osób.

CZAS TRWANIA: GODZINA LUB DŁUŻEJ

RIDER: BRAK

CENA: 1500 ZŁ/GODZINA

ILUZJA Z BLISKA



Termin jest dla Was wstępnie zarezerowany na 7 dni od wysłania propozycji

Po wpisaniu  w Google "Piotr Denisiuk", od razu można znaleźć filmy z występów 

Podane kwoty są kwotami netto i brutto jednocześnie, jestem zwolniony z VAT.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do dyspozycji :)

 
 

 
 

 
 

Z doświadczenia widzę, że najlepiej sprawdza się połączenie pokazu głównego i
iluzji z bliska. Dzięki temu goście mają możliwość doświadczyć magii w swoich

dłoniach, co jest niesamowitym przeżyciem.

 
występ przystowany na
wesela, dzięki czemu jest
spójną atrakcją
duża interakcja z widownią
1,5h czas trwania
nie wymagana jest scena
numery agnażujące
publiczność
połączenie magii i rozrywki

www.denisiukpiotr.pl

Pod nazwą denisiukpiotr  na:

PAKIETY

STAND-UP 
+ ILUZJA Z BLISKA

4̶0̶0̶0̶ ̶z̶ł̶
3500 zł

https://www.instagram.com/denisiuk.piotr/
https://www.facebook.com/denisiukpiotr/
https://www.linkedin.com/in/denisiukpiotr/
https://www.youtube.com/c/piotrdenisiuk

