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MUZYCZNE FANTASMAGORIE
Aleksandra Nowak

- koncerty, wernisaże, bankiety, imprezy firmowe
- skład zespołu: skrzypce, akordeon,kontrabas,

gitara oraz wokalistka 
- repertuar: swing i jazz w stylu Hot Club de France

Posłuchaj na www.hotswing.pl

 - bankiety, bale, imprezy firmowe i okolicznościowe, 
RETRODANCINGI

 - skład zespołu: wokal, skrzypce, fortepian, kontrabas,perkusja
- repertuar: swing, jazz, lan, muzyka filmowa, lata 20-30 itp.

Posłuchaj na: 
www.oldswingcafe.pl

 

- festyny, pikniki, biesiady, dożynki, imprezy firmowe i integracyjne, bale

- skład zespołu: wokal, skrzypce, mandolina, banjo, gitara, git. basowa, perkusja,

- repertuar: country, country blues, country rock, rockabilly, western swing, bluegrass

Koncerty, atrakcje dla firm, atrakcje dla dzieci oraz wiele innych...

Kontakt
fantasmagorie.krakow@gmail.com tel.                                                               +48 797 651 706

Posłuchaj nas na www.westband.pl

www.muzycznefantasmagorie.pl





info@fotointro.com

+48 600 615 862

www.fotointro.com / FotoIntro Photography

Fotografia 
na Twój Event
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FAIRY TALE SHOW

tel.+48603384455                       @ : fts@fts.art.pl

FTS- rock'n'rollowe, niegrzeczne granie, chłopaków 
w garniturach. Finaliści V edycji Must Be The Music 
oraz zdobywcy nagrody internautów na Sopot Top 
Trendy 2013. Przez jednych uważani za hipsterów, 
przez drugich za boysband, przez trzecich za 
Beatelsów na sterydach.Parę osób rozpoznało 
w nich nieślubne dzieci legendarnych Pixies. w nich nieślubne dzieci legendarnych Pixies. 
Energetyczni jak Zarnowiec w budowie, 
rozmiękczają najtwardsze serca krytyków. 
Najlepiej odnajdują się na scenie, gdzie można 
zobaczyć i usłyszeć to, CZYM jest FTS. 

Brudny, okołobrytolski rock, będzie mieszał się z protest- songami, 
by z kolei przejść niespodziewanie w rock'n rollowy bans. Autorskie 
kawałki, stare szlagiery i te brend nju songi plus parę coverów 
we własnych, śmiałych aranżacjach, dobrze przyjętych przez jury 
MBTM. FTSy były chwalone przez różne osobistości. Piotr Baron 
powiedział, że to bardzo dobrze zapowiadający się młody zespół, 
dla Kasprola z Antyradia są jak polscy Artic Monkeys, Piotr Metz 
z Trójki stwierdził, ze nie ma się do czego przyczepić, z Trójki stwierdził, ze nie ma się do czego przyczepić, 
Kazik Staszewski chwalił ich na Nowym Brzmieniu Kultu, a Maria 
Peszek o teksie Kubańskich Pomarańczy powiedziała: " dobre!".

www.myspace.com/fairytaleshow        www.fts.art.pl

















Kontakt 
thepostman@thepostman.com.pl      +48 504 628 658           /thepostmanBeatlesi





U2 Tribute Band

Kontakt 
504 628 658
exigoband@gmail.com www.exigoband.pl

Nr 1 w Polsce
przeboje U2
Ponad 16 lat 
na scenie
Koncert Live
Brzmienie U2

Exigo 

EXIGO- polski tribute band 
wykonujący utwory legendarnego zespołu U2. 
Grupę tworzy czterech muzyków, którzy z pasją prezentują ich 
największe przeboje. Zespół ma ponad 15 letnie doświadczenie na scenie. Show jest na 
najwyższym poziomie a utwory grane są w oryginalnych wersjach koncertowych. Repertuar, najwyższym poziomie a utwory grane są w oryginalnych wersjach koncertowych. Repertuar, 
składa się głównie z melodyjnych, chwytliwych, a jednocześnie przepełnionych emocjami 
utworów. Takie przeboje jak (m.in. New Year's Day, Pride(In the Name of Love), 
With or Without You, One czy Beautiful Day) przywołują miłe wspomnienia i sprawiają , 
że koncert na długo pozostaje w pamięci.



„Spell” to:
 Profesjonalizm

 Wykształceni muzycy z bogatym 
doświadczeniem scenicznym

 Muzyka wyłącznie na żywo
i na najwyższym poziomie

  Różne składy zespołu, 
w zależności od potrzeb

 Elegancki wizerunek sceniczny

SPELL proponuje smooth jazzową oprawę muzyczną 
imprez firmowych, konferencji, promocji, bankietów, 
spotkań biznesowych i firmowych wigilii. Świetnie się 
sprawdza zarówno jako główna atrakcja wieczoru, 
jak i delikatna muzyka tła.

Repertuar zespołu stanowią 
znane i lubiane przeboje w 
nietuzinkowych aranżacjach 
będących mieszanką jazzu, 
swingu, popu, funky, latino. 
Na spotkania wigilijne grupa 
ma przma przygotowany także koncert 
kolęd i piosenek świątecznych 
w wyjątkowych aranżacjach.

Chcesz podnieść prestiż imprezy 
firmowej? Poszukujesz zespołu, 
który stworzy wyjątkowy klimat 
na Twoim przyjęciu, wykonując 
znane przeboje w niebanalnych 
aranżacjach? 
Wybierz „Spell” 

www.zespolspell.pl
tel. 600 260 179















ZESPOŁY 
COVEROWE



















Dlaczego GOŚCIE Cover Band?

Dlatego że dokładnie wiemy czego Ty potrzebujesz. 
Ty chcesz mieć udaną imprezę, a nasz zespół 
wie jak to zrobić. 

Dlaczego klienci naszego zespołu mogli 
cieszyć się z udanej imprezy i zyskali podziw 
zaproszonych gości?

Dlatego że otrzymali:
współpracujący i dynamiczny zespół
dobrze brzmiący 100% autentyczny Cover Band 
grający muzykę na żywo
satysfakcję zabawy przy sprawdzonych coverach
prowadzenie całości imprezy
wysoką jakość dźwięku oraz nagłośnienie imprezywysoką jakość dźwięku oraz nagłośnienie imprezy
pewność realizacji zatwierdzonego scenariusza imprezy
możliwość doboru składu zespołu według potrzeb 
(od 6 do 10 muzyków)
elastyczność w wyborze tematyki i charakteru imprezy 
według własnych preferencji
podpisaną umowę z rzetelną Firmą

www.goscie.info  info@goscie.info  697-144-242



NieTacybyli to zespół wokalno-instrumentalny, który 
tworzy sześcioro kreatywnych ludzi połączonych wspólną 
pasją - miłością do muzyki. Nasz zespół to młodzieńczy 
zapał, charyzma i wieloletnie doświadczenie sceniczne 
w jednym. Są wśród nas absolwenci szkół muzycznych 
oraz członoraz członkowie kapel góralskich, dzięki czemu muzyka, 
którą gramy to połączenie wielu różnych stylów muzycznych.

Zapewniamy fachową oprawę muzyczną przyjęć 
weselnych, studniówek, imprez firmowych 
i okolicznościowych pomagamy również w wyborze 
repertuaru dostosowanego do charakteru imprezy. Gramy 
muzykę w 100% na żywo, w oryginalnych aranżacjach, 
z wykorzystaniem własnego sprzętu. Świetny kontakt 
wowokalisty z publicznością oraz bardzo zróżnicowany 
repertuar od przedwojennych szlagierów po najnowsze hity 
gwarantują udaną zabawę każdemu bez względu na wiek.

Skład

Bartłomiej Siwy Madej - Saksofon tenorowy, sopranowy. 
Madzia Krzysztofiak - Wokal
Martyn Rataj - Instr. klawiszowe 

Jan Kowalczyk - Gitara basowa , akordeon 
Konrad Nawara - Skrzypce, gitara elektryczna, wokal 

PPaweł Moskała - Perkusja

Zapraszamy do współpracy!

Bartek Madej - 788994380





W naszym sklepie internetowym prowadzimy sprzedaż muzyki 
w formiacie CD i MP3. Muzyka ta zwolniona jest 

z jakichkolwiek opłat na rzecz takich organizacji jak ZAIKS, 
STOART, ZPAV i innych. Do każdego produktu wystawiana jest 
licencja (zezwolenie) na odtawarzanie publiczne w dowolnym 
miejscu. Licencja jest bezterminowa i bez ograniczeń 

ppowierzchniowych. Do każdego zakupu otrzymujesz fakturę 
VAT i naklejkę na drzwi z  informacją o pochodzeniu muzyki.

Muzyka bez opłat ZAIKS, STOART, ZPAV...

www.artim.istore.pl
sklep@playback-artim.pl +48 511 345 190















IMPREZY
INTEGRACYJNE



Zamów ju¿ dziœ !!!

Rusza kolejna letnia kampania mailingowa:

GWARANTUJEMY:

Business&Relax
www.businessandrelax.pl

bazy najwyższej jakości,
konkurencyjne ceny od 199 zł netto,
indywidualne projekty graficzne.

Business&Relax jest profesjonalnym i szybkim żródłem pozyskiwania szczegółowych 
informacji o obiektach wypoczynkowych i szkoleniowych oraz o możliwości zorganizawania 
atrakcji w każdym miejscu na terenie całego kraju. 
Nudne imprezy to już przeszłość. Polecamy pokazy ognia, różnego rodzaju tańca, akrobacji oraz 
animacji.
Pomożemy również w wyborze zespołu muzycznego który rozświetli każdą imprezę.
TTylko za pośrednictwem naszego portalu zorganizujecie Państwo niezapomnianą imprezę na każdą 
okazję!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin strony oraz do zapoznania się z ofertami katalogowymi.

Business&Relax 

Business&Relax
www.businessandrelax.pl

Business&Relax
www.businessandrelax.pl













                      integracja@terenowiec.com
                                                   +48 691 022 182

www.terenowiec.com

Terenowiec Integracja to firma z bogatym 
doświadczeniem. Organizujemy od 1998 
roku pikniki firmowe, imprezy integracyjne, 
eventy, urodziny dla dzieci na terenie 
takich miast jak: Opole, Wrocław, 

Krapkowice, Nysa, Kędzierzyn, Kluczbork, Krapkowice, Nysa, Kędzierzyn, Kluczbork, 
Katowice, Kielce, Starachowice, Kłodzko, 
Zieleniec. Korzystamy z takich urządzeń 
jak: urządzenia dmuchane - dmuchańce, 
quady, paintball, paintball dziecinny, 
symulator, megapiłkarzyki, zamek 
do skakania, zorba, statek piracki 

oraz wiele innych. W naszej ofercie będzie oraz wiele innych. W naszej ofercie będzie 
zarówno zwykły piknik rodzinny jak ten 
piracki, czy też  piknik piłkarski.  





www.fun-events.pl

Tomasz Zbiejcik
+48 608 484 204 
Michał Jarosz
+48 501 766 706 

Jeśli zastanawiacie się nad tym czy warto zrobić imprezę integracyjną, 
odpowiedź jest prosta... oczywiście, że tak. 
Tego typu integracja wyzwala wiele dobrych emocji, pozwala na lepsze 
poznanie swoich współpracowników i daje sporo energii do działania.
Odpowiednio dobrane zabawy, warsztaty bądź zajęcia spowodują, że 

wyjazd będzie niezapomnianym przeżyciem. 
Jako firma Fun-Events, która jest na rynku od 2008 roku pod marką Fun-War Jako firma Fun-Events, która jest na rynku od 2008 roku pod marką Fun-War 

możemy zagwarantować Państwu profesjonalne usługi w zakresie 
kompleksowej organizacji wyjazdów i imprez firmowych. 

Zajmujemy się wyborem i negocjacjami z hotelami i ośrodkami oraz 
zajmujemy się organizowaniem przejazdów dla naszych Klientów. 

Zapraszamy do kontaktu z nami aby 
wspólnie tworzyć niezapomniane wydarzenia.









www.krystianbaczynski.pl

Atrakcje dla Dzieci

 

Krystian Bączyński

Polecamy





Od ponad 10 lat zajmujemy się organizowaniem przedstawień cyrkowych dla 
dzieci. Nie jesteśmy tradycyjnym cyrkiem, który przyjeżdża do waszego 
miasta, rozkłada namiot i zaprasza Was do siebie. To my przyjedziemy 
do Państwa we wskazane miejsce i dowolnym terminie. Występujemy 

w domach kultury, szkołach, przedszkolach, na festynach, piknikach rodzinnych 
i innych imprezach okolicznościowych. Wszędzie tam gdzie ludzie pragną 
dobrej zabawy i mnóstwa uśmiechu na twarzach swoich pociech. Zawsze 
staramy się by nasze pstaramy się by nasze przedstawienia były na najwyższym poziomie. Artyści 
występujący w naszych zespołach są absolwentami szkół cyrkowych, laureata-
mi wielu festiwali cyrkowych. Cyrk jest dla nich spełnieniem życiowych 
marzeń, pasją oraz sztuką. Jednak cyrk to nie tylko ludzie, to również 
zwierzęta. Występują z nami węże, gołębie, psy oraz inne pupile.

www.cyrk-szok.pl
Tel.: 606 239 034

e-mail: cyrk-szok@cyrk-szok.pl

ul. Przasnyska 11
06-400 CIECHANÓW 









tel.: 691 300 307
tel.: 500 146 994
e-mail: maniek304@vp.pl

Osiek Wielki 14
62-600 Koło

Firma AGMAR powstała w 2007 roku. 
Od tego czasu nieprzerwanie zajmuje się 
działalnością rozrywkową. Obsługujemy 
imprezy różnej wielkości i rangi: festyny, 
dni miast, pikniki, imprezy integracyjne i 
rodzinne, dożynki oraz wiele innych 
imprez okolicznościowych. Jesteśmy od-
powiedzialni,powiedzialni, komunikatywni i elastyczni, 
dbamy o najdrobniejsze szczegóły.Dba-
jąc o naszych klientów poszerzamy nasza 
ofertę o nowe urządzenia.Wszystkie 
nasze urządzenia posiadają wymagane 
przeglądy UDT i atesty a także ubezpie-
czenie OC.





TECHNIKA







Kompleksowa obsługa techniczna
 

koncertów plenerowych i klubow
ych

Realizacja techniczna pokazó
w mody, 

eventów, spektakli teatralny
ch, 

zawodów sportowych

Reżyseria i realizacja 

światła i dźwięku

Wynajem: 

nagłośnienia,
 oświetlenia, s

cen,

barierek ochr
onnych, proje

ktorów 

i ekranów, ekr
anów diodow

ych,

agregatów prą
dotwórczych

www.dibox.pl
tel. +48 662 08 66 61 e-mail: biuro@dibox.pl

Mobilne studi
o nagrań 

(rejestracja do
 64 śladów)







POKAZY 
ARTYSTYCZNE









+48 510 061 147gabriel.peda23@gmail.com
/sztukamagii  

Pokaz sceniczny  Przedstawienie z określonym programem przy uczestnictwie dużej liczby 
widzów oraz przy użyciu przede wszystkim takich rekwizytów, które są widoczne z dużej odległości. To 
niesamowite a zarazem interaktywne show skupia w sobie takie techniki iluzji jak: manipulacja, lewita-
cja, teleportacja a nawet pickpocketing.

Mikroiluzja  Pokaz tuż przed oczami widza. Iluzjonista wykorzystuje do tego pokazu karty, 
monety, żetony oraz osobiste rzeczy osób oglądających. Charakteryzuje się przede wszystkim tym że 
nie ma absolutnie żadnych granic między widzem a artystą. Wszystko dzieje się w odległości czasami 
nawet tylko kilku centymetrów. Dodatkowo w występ wplecione są elementy pickpocketingu czyli kra-
dzieży kieszonkowych, które to są niezwykłą dekoracją do trwającego show.

Pokaz iluzji dla Waszych pociech  Pokaz skierowany do najmłodszej a zarazem 
najbardziej wymagającej widowni. Specjalnie przygotowany program z celowo wymyśloną postacią 
wzbudzającą zainteresowanie oraz uśmiech maluchów już na starcie przenoszą ich w świat daleki od 
otaczającego. Dzieci czynnie biorą udział w prezentowanym show co czyni je interaktywnym a z kolei 
uczestnictwo dzieci w pokazie często wiąże się z chęcią zostania prawdziwym czarodziejem:)

Maciej Pęda to młody iluzjonista który zajmuję 
się tą dziedziną sztuki już 13 lat. Doświadczenie 
zdobywane przez lata zaowocowało dwukrot-
nym mistrzostwem Polski w iluzji scenicznej a 
także objęciem stanowiska naczelnego iluzjoni-
sty jedynego w Polsce parku rozrywki o tematy-
ce iluzji - Farmy Iluzji. Niezwykła osobowość, przy
jemna aparycja oraz umiejętności szlifowane 
przez tak wiele lat są gwarancją widowiskowego 
i niezapomnianego show.

Dwukrotny Mistrz Polski w sztuce Iluzji scenicznej





kontakt@tomasznieradzik.pl frodo@molofrodo.pl

Nasz¹ grupê tworz¹ trzej tancerze:

Tomasz Nieradzik “Elektryczny Tomek”
Marcin “Frodo” Kowalski
Grzegorz “Molo” Moczko

Jesteœmy pó³finalistami takich programów 
jak "Mam Talent",“You Can Dance" 

i i ”GTD Tylko Taniec”, tañcem zajmujemy siê 
ju¿ od 15 lat, nieustannie podnosz¹c swoje 
kwalifikacje. Zdobyte w tym czasie 

doœwiadczenie i umiejêtnoœci pozwoli³y nam 
na stworzenie niesamowitych pokazów, 

przedstawieñ tanecznych ³¹cz¹cych ze sob¹ 
takie style jak Bboying (Break Dance), 

Hip Hop, Elektro, Poping, Locking oraz House.Hip Hop, Elektro, Poping, Locking oraz House.
W naszym show wykorzystujemy tak¿e 
elementy akrobatyki i capueiry. 

Niew¹tpliwym atutem naszych wystêpów jest 
kontakt z publicznoœci¹, któr¹ potrafimy 

zaraziæ nasz¹ pozytywn¹ energi¹.

Pokazami tanecznymi zajmujemy siê ju¿ od ponad 
10 lat,prezentuj¹c siê na ró¿nego rodzaju 

imprezach promocyjnych, bankietach, koncertach 
czy reklamach. Mieliœmy przyjemnoœæ wystêpowaæ 
u boku takich gwiazd jak: In-Grid, Zakopoweu boku takich gwiazd jak: In-Grid, Zakopower, 
Blue Cafe, Doda, Patricia Kazadi. A swoim show 
urozmaicaliœmy imprezy takich firm jak: Fiat 

Auto Poland, Murapol S.A., PKP Cargo, Milka, Norge, 
Mentos, KB Kredyt Bank, Vattenfall, Knauff, Bayer, 

Tchibo i wiele wiele innych.

Swoje umiejêtnoœci mieliœmy okazjê
 zaprezentowaæ podczas produkcji ró¿nego  zaprezentowaæ podczas produkcji ró¿nego 
rodzaju reklam i programów telewizyjnych 

takich jak "Bar", "Idol" czy te¿ 
"You Can Dance" - w którym to braliœmy 

udzia³ w warsztatach w Buenos Aires (2 edycja) 
i w Barcelonie (3 edycja). Ponadto w 3 edycji 
"You Can Dance" zostaliœmy zaproszeni przez 
telewizjê TVN na pierwszy program LIVE gdzie telewizjê TVN na pierwszy program LIVE gdzie 

jako goœæ zaprezentowaliœmy - jak to 
powiedzia³a Kinga Rusin: “œwiatowy 
poziom umiejêtnoœci tanecznych”.

\MOLO & FRODOwww.tomasznieradzik.pl                            

 „Rewelacja! Od pierwszego momentu do ostatniego waszego ruchu 
siedziałam jak zaczarowana. Brawo!” 

                                           AGNIESZKA CHYLIŃSKA 

„To było najlepsze electric boogie jakie widzieliśmy w tej edycji programu ‘Mam Talent’!”
                                                                      MARCIN PROKOP



Close-up magic - czyli iluzja z bliska. Iluzjonista 
podchodzi do widzów i magia dzieje się 
dosłownie w ich dłoniach. Karty, monety, 

długopis, chusteczka a nawet łyżka mogą stać 
się magicznym rekwizytem. Close-up jest 
świetnym uzupełnieniem pokazu stand-up"

KrystianBaczynskiMagic@gmail.com
Iluzja.Baczynski@gmail.com

www.krystianbaczynski.pl

+48 728-327-553

"Stand-up magic - show iluzjonistyczne, 
podczas którego widzowie biorą czynny 
udział w pokazie. Asystują na scenie, 

a nawet sami wykonują magiczne efekty. 
Ogromna ilość gagów i świetny kontakt 
z widzem w połączeniu z magią to 
rozrywka na najwyższym poziomie.

ILUZJONISTA 
KRYSTIAN BĄCZYŃSKI

Magia na event
Krystian Bączyński zajmuję się pokazami 
iluzjonistycznymi. Ma za sobą setki 
pokazów i cały czas doskonali swój 
warsztat. Występuje, ćwiczy oraz 
uczestniczy w seminariach i szkoleniach, 
prowadzonych zarówno przez polskich 
jak i zagranicznych artystójak i zagranicznych artystów, nierzadko 
światowej klasy. Krystian jest także 
członkiem Krajowego Klubu Iluzjonistów.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się 
z ofertą show iluzjonistycznych.





www.tahira.pl
tahira@tahira.pl         +48 514 192 424

Pokazy tańca orientalnego - Tahira
Show pełne magii, zmysłowości i ognia. Niebanalna rozrywka 
w profesjonalnym wydaniu. Kolorowe stroje, orientalna 
muzyka, nienaganna technika i ekspresja tancerki, stworzą 
niepowtarzalny klimat, który Twoi goście zapamiętają na 
długo po pokazie. Tahira to laureatka międzynarodowych 
kkonkursów, która zadba o rozrywkę Twoich gości 
na najwyższym poziomie. 
Festiwale, konferencje, gale, imprezy firmowe (bankiety, 
imprezy integracyjne) oraz imprezy okolicznościowe (wesela, 
urodziny, wieczory panieńskie, sylwester) – bez względu 
na okazję zadbaj o artystyczną oprawę swojego wydarzenia.

Pokazy z formacją Al-Qamara
Taniec orientalny w wykonaniu formacji to niezapomniane 
wrażenia. Tahira prowadzi profesjonalną formację, która 
ma na swoim koncie międzynarodowe nagrody. Z chęcią 
zadbają o artystyczne wrażenia Twoich gości. 
Piękne tancerki, bogate stroje i kolorowe rekwizyty 
wprawią w zachwyt wszystkich zgwprawią w zachwyt wszystkich zgromadzonych. 
Postaw na jakość!

Warsztaty
Poznaj magiczny świat Orientu pod okiem specjalistki. 
Warsztaty to wspaniała okazja do tego, aby doskonalić 
konkretne umiejętności. Poprowadzone w formie animacji 
będą wspaniałą rozrywką dla Twoich gości. Natomiast 
jednorazowe, kilkugodzinne spotkanie pozwoli poznać Ci 
tajniki tańca orientalnego – zatajniki tańca orientalnego – zarówno od podstaw, jak 
i na wyższych poziomach zaawansowania.  

Kolorowy świat Orientu 
na wyciągnięcie Twojej ręki!

Profesjonalna tancerka, instruktor 
i choreograf tańca orientalnego. Jej taniec 
to żywe emocje zaklęte w doskonałej 
technice. Płynne ruchy ramion są niczym technice. Płynne ruchy ramion są niczym 
falująca woda, a dynamiczne uderzenia 
biodrami przywodzą na myśl gorące 
piaski Sahary.



denisiuk.piotr@gmail.com                               +48 789 191 947

www.denisiukpiotr.pl

Energia, interakcja  i dobra zabawa...
                

Piotr Denisiuk
iluzjonista

Iluzja z bliska jest coraz częściej wybieraną  formą występu 
z powodu swojej elastyczności. Dzięki tysiącom godzin treningu 
i setkom występów i praktyki wiem jak pokazać ludziom coś, 
co zapamiętają do końca życia. Dzięki braku dystansu między 
mną a publicznością, małe cuda będą się działy w rękach 
widzów, a to wszystko w luźnej i przyjemniej atmosferze.

Innymi słowy prawie pół godziny komediowego show. 
Duża dawka energii, starannie dobrany repertuar, 
asystenci z widowni i ciągła interakcja w trakcie występu 
powoduje dużo śmiechu i mnóstwo dobrej zabawy!

Dzięki występom w pięciu krajach na dwóch 
kontynentach nauczyłem się ważnej rzeczy - dawać 
ludziom czystą rozrywkę. Perfekcyjnie wyćwiczone 
numery iluzjonistyczne i osobowość, dzięki której 
potrafię dać ludziom ogromny zastrzyk energii 
sprawiają, że zdobyłem zaufanie prestiżowych firm 
i hoteli w całym kraju. W moich występach nie ma i hoteli w całym kraju. W moich występach nie ma 
gołębi czy wielkich skrzyń - priorytetem dla mnie jest 
dobra zabawa i integracja widzów.

O mnie

Stand-up

Close-up





“Największe odkrycie, jakiego 
kiedykolwiek dokonasz, to odkrycie 
potencjału Twojego własnego umysłu.”
 

                                                    Jose Silva
acroartchannel@gmail.com
731-810-309 - Ania
788-064-801 - Łukasz

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty naszych pokazów

www.acroart.eu

Romantyczna historia dwojga 
kochanków „ pełna namiętności 
i pasji, opowiedziana zostaje 
poprzez taniec, niezwykłą gibkość 
i umiejętności akrobatyczne

Duet Akrobatyczny

Duo cyr wheel to akt, który hipnotyzuje 
widzów. Opowieść kochanków 
walczących o dominację nad kołem, 
ale przede wszystkim o siebie. Iskrzący 
erotyką i zmysłowością pokaz rozgrywa 
się na kręcącym kole, gdzie artyści 
wykonują różne warjacje.

Duo Cyr Wheel

Akt który pokazuje połączenie 
niezwykłej koordynacji ciała, balansu 
i siły. Perfekcyjna współpraca artysty
 z kołem daje poczucie jedności, 
stabilności i gracji. Męskość, potęga 
oraz doskonała kontrola nad kołem 
są nieodłącznymi elementami są nieodłącznymi elementami 
akrobacji na tym przyrządzie.

Łukasz Cyr Wheel

Delikatny, kobiecy akt o miłości 
zaklętej w kole… Miłość od pierwszego 
spotkania, pierwszego dotyku
 i pierwszego zakręcenia… On jest 
wszystkim czego ona pragnie..

Ania Cyr Wheel



Jeżeli mają Państwo ochotę, aby 
w oryginalny sposób urozmaicić jakąkolwiek 
imprezę to serdecznie polecam Sztukę iluzji. 

Iluzja jest niepowtarzalną rozrywką 
wyzwalającą u ludzi niebywałe emocje 
i inspirującą ich wyobraźnię. Moja życiowa i inspirującą ich wyobraźnię. Moja życiowa 
pasja zapewni widzom wspaniałą zabawę, 
podczas której nie będzie brakowało rzeczy 

niemożliwych, niesamowitych 
oraz oczarowania widzów. 

www.mariuszczajka.pl
kontakt@mariuszczajka.pl

+48 782 817 771

Pokaz dla dzieci

Widowisko przygotowane z myślą o najmłodszych, podczas którego dzieci biorą
czynny udział w magicznym show. Program zawiera takie sztuczki, w których dzieci 
nie będą miały problemu z interpretacją iluzji.

Pokaz przy stolikach

Iluzja wykonywana bezpośrednio przy widzach, przy zastosowaniu przedmiotów 
codziennego użytku, na przykład kart bądź monet. Ten rodzaj iluzji sprawia, że
magia odbywa się na dłoniach uczestników.

Pokaz Sceniczny

Pokaz przygotowany dla większej publiczności. Występ 45 minutowy, wypełniony 
świetną zabawą, podczas którego widz doświadcza niesamowitych wrażeń. 
Widowisko podzielone na dwie części: muzyczną i z czynnym udziałem widza.









KONFERANSJERZY









ATRAKCJE 
DLA FIRM











Pod Pretekstem
 

Szczecińska Grupa Improwizacyjna

Grupa impro "Pod Pretekstem" czyli Agnieszka, Grzegorz, 
Paula, Agnieszka i Agata  to pięcioro najbardziej leniwych 
artystów jakich znacie! Dlaczego? Bo oni nawet nie myślą 
o przygotowywaniu się na występy! Nie piszą tekstów, nie 
mają określonej formy, a wszystko co pokazują na scenie 
wychodzi prosto z nich, na poczekaniu! Właśnie tak działa 
improwizacja. Za nimi wiele występów na różnych 
scenach Szczecina i innych miast. Myślicie, że są scenach Szczecina i innych miast. Myślicie, że są 
rzeczy których oni nie dadzą rady pokazać na scenie? 
Przyjdźcie i sprawdźcie, a na pewno Was nie zawiodą! 

Zajmujemy się tworzeniem spektakli z gatunku komedii 
improwizowanej. Polegają one na tworzeniu krótkich 
scenek, których fabuła jest wymyślana na poczekaniu, 
a styl i tematyka są na bieżąco określane przez 
zgzgromadzoną publiczność. W naszych występach 
wszystko zależy od Ciebie! Każdy spektakl jest 
zupełnie niepowtarzalnym wydarzeniem.

Co możemy dla Ciebie zrobić?
Nasza oferta dzieli się na dwa poziomy:

1. Spektakl komedii improwizowanej – 1,5 godzinne 
show w trakcie którego publiczność będzie płakać ze śmiechu 
lub wzruszenia, zależnie od tego jak pokierują naszymi 
poczynaniami. Pamiętaj – wszystko co dzieje się na scenie 
powstaje na bieżąco!powstaje na bieżąco!

2. Warsztaty improwizacji – spotkania poruszające 
następujące zagadnienia:
 Emisja głosu
 Ruch sceniczny
 Koncentracja i kreatywność
 Status w improwizacji
  Komunikatywność
 Gotowość do działania
Warsztaty mogą zostać podsumowane przez organizację 
pokazu powarsztatowego!

Zainteresowany? To na co czekasz!

Tel. +48 510 035 541
e-mail: agnieszka.goorska@wp.pl

www.grupaimpropp.pl











Fotografia
ślubna

www.fotointro.com
/FotoIntroPhotography
info@fotointro.com
+48 600-615-862





Nie prowadzimy gier losowych i zakładów wzajemnych w rozumieniu ustawy o grach hazardowych 
z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. z 2009 nr 201 poz. 1540). Nie reprezentujemy żadnego operatora kasyn. 
Nie reklamujemy hazardu. Prezentowany sprzęt służy do gier towarzyskich i zabaw integracyjnych.

Ekskluzywne urozmaicenie wieczoru kasynem gry w formie zabawy na bankietach, imprezach 
integracyjnych, przyjęciach firmowych, prywatnych, spotkaniach towarzyskich, wieczorach 

kawalerskich, panieńskich, weselach etc.

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie zawodowe, pokażemy Państwu jakie mogą być 
konsekwencje wizyt w kasynach gry, uświadomimy zagrożenia , wskażemy pułapki czyhające 
na amatorów "łatwych" pieniędzy, omówimy techniki i sposoby stosowane przez kasyna w celu 
zdobycia i zatrzymania niczego nieświadomych klientózdobycia i zatrzymania niczego nieświadomych klientów. Powiemy jak bronić się przed nimi, 
a przede wszystkim przekonamy, że kasyna gry lepiej omijać z daleka. Wszystko to w formie 

rewelacyjnej zabawy, bez złotówki wyjętej z portfela, bo… to tylko świetna zabawa bez pieniędzy!

www.zabawawkasyno.pl


