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OFERTA NA KARNAWAŁ I FERIE ZIMOWE  

 

 
 

 

 

Proponujemy balik karnawałowy dla dzieci pt. „Tanecznym krokiem przez 

świat bajek” 

 

Zapraszamy do Przystani Elfów, skąd wspólnie z Dzwoneczkiem i Różyczką 

wyruszymy do bajkowego świata musicali. Odwiedzimy sympatyczne Trolle 

i zatańczymy w rytm tęczowych piosenek Poppy, zajrzymy za kulisy teatru 

koali Bustona i weźmiemy udział w konkursie piosenek „Sing”. Będziemy 

wspólnie odkrywać sekret magicznych skrzydeł elfów, poznawać tajemnicę 

piratów i…. właściwości magicznego pyłu. Kto leci z nami ku karnawałowej 

przygodzie? 

Czas trwania: 1,5h zabawy + 15 minutowa przerwa 

 

Dyskoteka karnawałowa 

Dzieci szkolne zapraszamy na karnawałową dyskotekę przebierańców, 

podczas której mali tancerze będą mogli przeistoczyć się w ulubionych 

bohaterów i zaprezentować układy taneczne z najlepszych bajkowych 

musicali. Imprezę poprowadzą niezawodni animatorzy ubrani w wystrzałowe 

bajeczne kostiumy. Nie zabraknie efektów specjalnych: balonów, confetti 

i nastrojowych świateł. 
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Czas trwania: 1,5 h zabawy (w tym 15 minutowa przerwa) 

 

 
 

Cennik:  

Impreza dla max 80 dzieci – 850 zł  

Impreza dla max 120 dzieci – 1020 zł  

 

Zapewniamy: 

- animatorki w kostiumach 

- technika 

- nagłośnienie i oprawę muzyczną 

- dekoracje światłem 

- atrakcje (balony, confetti itp.) 

- wspaniałą atmosferę  i zaangażowanie dzieci 
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Dodatkowa atrakcja – Malowanie twarzy 

Możliwe jest także malowanie twarzy dzieciom w świąteczne motywy - 

gwiazdki, śnieżynki, elfy, bałwanki itp.  

 

 
 

 

Koncerty i przedstawienia muzyczne 
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 Koncert „Operowe opowieści” 

Mamy dla Was nowinę! Nietoperz Cypis zakochał się .... w Nieoperzycy 

Emilce. Bardzo chce być dżentelmenem aby jej się spodobać i zabiera ją do 

opery. Zanim to jednak nastąpi dowiaduje się czym jest opera, jak należy się 

tam zachowywać, czym są pieśni, arie i emisja głosu. Czy dzięki ćwiczeniom 

oddechowym uda mu się zmienić swój skrzeczący głosik i oczarować 

wybrankę? Pomagać mu będą Pani Pchełka lub Podróżnik Maurycy oraz 

śpiewaczka operowa śpiewająca sopranem. Pieśń "Prząśniczka" 

skomponowana przez Stanisława Moniuszkę do słów Jana Czeczota to 

finałowy utwór naszego koncertu.  

 

Czas trwania: 30 min.  

 

 
 

"POZNAŃSKIE PAMIĘTNIKI czyli czym Wieniawski, Paderewski i Nowowiejski 

zapisali się dla Poznania"  

 

Wirtuoz skrzypiec, genialny pianista oraz mistrz organów – Henryk Wieniawski, 
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Ignacy Jan Paderewski oraz Feliks Nowowiejski. Co łączy owe postaci z 

Poznaniem? Dlaczego byli tak ważni dla narodu polskiego w swoich czasach i 

co pozostawili nam do dnia dzisiejszego? Jest to ciekawa historia pisana 

muzyką i słowem, w której każdy odnajdzie coś dla siebie. Aby nie było zbyt 

patetycznie Panu Lupie towarzyszy Papuga Henryk, który jak zwykle trochę 

psoci, tańczy i....nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów. Miłego 

odbioru! 

 

Koszt koncertu: 350 zł 

 

 

„Zimowe Igrzyska” –  

animacje dla dzieci i rodziców 
 

W programie m. in. 

• Pokonywanie zimowego toru przeszkód na czas 

• Wyścigi na nartach wieloosobowych 

• Wyścigi zaprzęgów 

• Toczenie kuli śnieżnej 

• Skoki przez bałwana 

• Slalomy ze śnieżkami 

• Rzuty śnieżką do celu 

• Gonitwa mini-reniferów 

 

 
 

Ponadto dla maluszków:  

• Przechodzenie przez tunele  

• Przejazd saneczkami - kulig (na kółkach)  

• Bitwa na śnieżki  

• Zimowe hopsasanki z Klanzą 
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• Korowody z bałwankiem i skrzatami 

• Próby wyczarowania śniegu (z ogromnych baniek mydlanych, z piór, 

ze styropianu itp.) 

 

 

  

 

 
 

Zapraszamy do współpracy! 
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Dlaczego warto? 

Nasze imprezy są: 

- dobrze przygotowane merytorycznie i organizacyjnie 

- angażujące do zabawy wszystkich uczestników 

- prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych animatorów 

- kolorowe za sprawą pięknych strojów, dekoracji i rekwizytów 

- prowadzone według autorskich scenariuszy 

- dostosowane do wieku i liczby dzieci 

 

Galerie zdjęć z naszych realizacji  dostępne są: 

• na naszej stronie www.art-bonsai.pl/nasze-realizacje, 

www.eventbonsai.pl/naszerealizacje 

• na profilu na facebooku: https://web.facebook.com/bonsaipoznan/ 

 

https://www.facebook.com/eventbonsai 

 

Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy. Jesteśmy otwarci na Państwa 

sugestie i ofertę dostosujemy do Państwa potrzeb. 

 

 

http://www.art-bonsai.pl/nasze-realizacje
http://www.eventbonsai.pl/naszerealizacje
https://web.facebook.com/bonsaipoznan/
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