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CZAS TRWANIA: 25-30 MINUT

RIDER: PARKIET LUB WOLNA PRZESTRZEŃ

CENA: 3000 PLN

STAND-UP

    Ta forma występu jest przystosowana na imprezy firmowe i uroczystości, gdzie nie
ma miejsca na duże show. Do tego występu nie jest wymagana scena, jedynie parkiet
lub wolna przestrzeń. Dzięki odpowiedniemu dobraniu numerów sprawdzi się świetnie
jako główna atrakcja wieczoru.

    Występ przebiega w ciągłym dialogu z gośćmi, 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 efektowne, pełne interakcji widowisko, które uświetniło wiele imprez
i uroczystości.

Zobacz video

https://www.youtube.com/watch?v=4BLWEoxDE7U


CZAS TRWANIA: 60 MINUT

RIDER: BRAK

CENA: 2000 PLN

ILUZJA Z BLISKA

     Kiedy występ się kończy, a widownia jest zafascynowana występem, wiele osób
chciałoby indywidualnie podejść i doświadczyć magii z bliska. Dla takich momentów
jest dedykowany właśnie ten rodzaj występu.

    Podczas iluzji z bliska Piotr czaruje 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 czaruje od 3
do 7 minut i w ciągu godziny jest w stanie podejść nawet do 100 osób.

Zobacz video

https://www.youtube.com/watch?v=mzIEMVnyg0Y


Termin jest dla Państwa wstępnie zarezerwowany na 7 dni od wysłania propozycji. 

Podane ceny obowiązują przez 3 miesiące od otrzymania propozycji.

Podane ceny są kwotami netto i brutto jednocześnie (zwolnienie z VAT).

Pewny efekt WOW.

W praktyce najlepiej sprawdza się połączenie pokazu głównego i iluzji z bliska.
Dzięki temu goście mają możliwość uczestniczyć w dwóch rodzajach występów,

dzięki czemu zapamiętują wydarzenie na lata.

występ przystosowany na
imprezy w stylu kolacja +
zabawa z DJem
duża interakcja z widownią
1,5h atrakcja
nie wymagana jest scena
numery angażujące
publiczność
połączenie magii i rozrywki

PAKIETY

STAND-UP 
+ ILUZJA Z BLISKA
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