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„Tajemnice świątecznych zabawek” 
Wyobraźnia dzieci nie zna granic, a w marzeniach i snach najmłodszych wszyst-
ko jest możliwe. Wiedzą to miłośnicy małej Klary z „Dziadka do orzechów”.  
Wiemy i my! Za sprawą magicznej, świątecznej atmosfery nawet prezenty 
i zabawki mogą ożyć - przeżywać ciekawe przygody, prowadzić zabawne 
konwersacje i… śpiewać! 
Podczas koncertu świątecznego nie zabraknie pięknych piosenek zimowych, 
świątecznych, pastorałek i kolęd, a także wielu humorystycznych akcentów, 
interakcji z dziećmi i radosnych niespodzianek.
Na zakończenie odwiedzi nas Gwiazdor/Święty Mikołaj i obdaruje dzieci  
upominkami przygotowanymi przez przedszkole/szkołę. 

Czas trwania: 30 min. koncertu + max 60 min. rozdawania prezentów.
Istnieje możliwość wydłużenia czasu wizyty Gwiazdora za dodatkową opłatą. 

Cena: 550 zł + VAT 

Istnieje możliwość obniżenia ceny poprzez realizację BONU

edukacjamuzyczna@art-bonsai.pl  |  tel. 530 331 485  |

KonCerT bożonarodzeniowy „TajemniCe świąTeCznyCh zabaweK”
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baliK Karnawałowy “KoCie pląsy”

zapraszamy na karnawałową zabawę małych przebierańców!
w tym roku karnawał będzie trwał niezwykle długo, zatem okazji do zabawy na pewno 
nie zabraknie. co przygotowaliśmy na nadchodzący sezon? 

„Kocie pląsy”
Czy wszystkie koty łapią myszy i śpią na kanapie? Ależ skąd! Koci świat jest 
pełen tajemnic i czarów. Czasem potrafią mówić ludzkim głosem, a innym 
razem spełnić 7 życzeń. Ponadto lubią chodzić własnymi drogami. Dokąd nas 
te drogi zaprowadzą? 
Zapraszamy do kociego świata naszych milusińskich przebierańców. Będzie-
my tańczyć, śmiać się i dorównywać im zwinnością. Pospacerujemy po 
dachach, poskaczemy po drzewach, odwiedzimy kota faraona w Starożyt-
nym Egipcie, a także wpadniemy na Bal u Baby Jagi. Zobaczymy także co 
nabroił Filemon Bonifacemu, a także dokąd zawędrował Kot w Butach. 

Czas trwania i ceny: 
Balik standard 2 x 45 min (+ 15 min przerwy) 
 Dla max.  80 dzieci – 825 zł + VAT
 Do max. 120 dzieci – 1000 zł + VAT
Balik dla maluszków (2-3 latki) 2x 30 min 
(+ 15 min przerwy)
 Dla max 50 dzieci 730 zł + VAT

Istnieje możliwość obniżenia ceny poprzez realizację BONU
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baliK Karnawałowy  “TaneCznym KroKiem przez świaT bajeK”

„Tanecznym krokiem przez świat bajek”
Zapraszamy do leśnej chatki na spotkanie z Czerwonym Kapturkiem i…  
uwaga - Wilkiem! Leśne ścieżki zaprowadzą nas nie tylko do domku babuni, 
ale także do innych bajek! Odwiedzimy sympatyczne Trolle i zatańczymy  
w rytm tęczowych piosenek Poppy, zajrzymy za kulisy teatru koali Bustona 
oraz nauczymy się strzelać z łuku Meridy. Wspólnie odkryjemy sekret magi- 
cznych skrzydeł Dzwoneczka, poznamy tajemnicę piratów i właściwości 
magicznego pyłu. Kto rusza z nami ku karnawałowej przygodzie? 

Czas trwania i ceny: 
Balik standard 2 x 45 min (+ 15 min przerwy)
 Dla max.  80 dzieci – 825 zł + VAT
 Do max. 120 dzieci – 1000 zł + VAT
Balik dla maluszków (2-3 latki) 2x 30 min (+ 15 min przerwy) 
  Dla max 50 dzieci 730 zł + VAT

Istnieje możliwość obniżenia ceny poprzez realizację BONU
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dysKoTeKa Karnawałowa

dyskoteka karnawałowa
Dzieci szkolne zapraszamy na karnawałową dyskotekę przebierańców, pod-
czas której mali tancerze będą mogli przeistoczyć się w ulubionych bohate- 
rów i zaprezentować układy taneczne z najlepszych bajkowych musicali.  
Imprezę poprowadzą niezawodni animatorzy ubrani w wystrzałowe bajeczne 
kostiumy. Nie zabraknie efektów specjalnych, balonów, confetti i nastrojowe-
go oświetlenia. 

Czas trwania i ceny: 
1,5 h bez przerwy (lub z przerwą 15 min. na życzenie)
Dla max.  80 dzieci – 825 zł + VAT
Do max. 120 dzieci – 1000 zł + VAT

Istnieje możliwość obniżenia ceny poprzez realizację BONU bon
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fesTyn eKologiCzny “wróżKi  i seKreT naTury” 

animacje festynowe mogą wypełnić główny program festynu bądź też stanowić jego 
element. na nadchodzący sezon wiosenno-letni przygotowaliśmy sprawdzone tematy:

„wróżki  i sekret natury” – festyn ekologiczny”
W przystani Elfów życie codzienne wyznaczają pory roku i cykl naturalnych 
przemian. Każda wróżka ma bardzo ważne zadanie, bez którego przyro-
da nie może funkcjonować. Są wróżki, które rozkładają kropelki rosy, wróżki  
zapylające kwiaty, czyszczące las, wróżki opiekujące się zwierzętami.  
Są wróżki ogrodowe, wodne i świetlne. Ponadto Cynka Dzwoneczek ma 
wielki talent do naprawiania i konstruowania. Każda z nich pełni istotną funkcję  
i dobrze wie, jak ważne jest dbanie o otaczający je świat. Przyłączymy się  
zatem do nich i wraz z Cynką Dzwoneczkiem oraz wróżką ogrodową  
Różyczką wyruszymy na poszukiwanie przygód jednocześnie poznając  
podstawowe zasady dbania o naszą planetę. Nie zabraknie świetnej zabawy 
i niespodzianek. 

Czas trwania i ceny: 
2x 45 min (+ 15 min. przerwy)

Cena animacji festynowych mieści się w przedziale 835 zł - 1600 zł netto + VAT 
i uzależniona jest od szeregu czynników:
■ liczba dzieci ■ formuła imprezy ■ liczba atrakcji ■ miejsce ■ termin

Szczegółową wycenę przedstawimy po zapoznaniu się 
z Państwa oczekiwaniami. 

Istnieje możliwość obniżenia ceny poprzez realizację BONU 
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fesTyn piraCKi “w poszuKiwaniu zaginionego sKarbu” 

„w poszukiwaniu zaginionego skarbu”
Ahoj Piraci! Cała naprzód ku nowej przygodzie! Zapraszamy stare wilki morsk-
ie, majtków i marynarzy na wyprawę w nieznane. Będzie czekać nas mnóstwo 
niespodzianek, odnajdziemy mapę mórz, stoczymy bitwę morską, weźmiemy 
udział w wyścigach okrętów, wyłowimy perły z dna oceanu, a przede wszyst-
kim będziemy szukać ukrytego skarbu! Czy nie damy się zwieźć syrenom? 
Do pełnej pasji zabawy i licznych konkurencji sportowych zachęcać będą nasi 
Piraci w rytm szant i morskich piosenek. 

Czas trwania i ceny: 
2x 45 min (+ 15 min. przerwy)

Cena animacji festynowych mieści się w przedziale 835 zł - 1600 zł netto + VAT 
i uzależniona jest od szeregu czynników:
■ liczba dzieci ■ formuła imprezy ■ liczba atrakcji ■ miejsce ■ termin

Szczegółową wycenę przedstawimy po zapoznaniu się 
z Państwa oczekiwaniami. 

Istnieje możliwość obniżenia ceny poprzez realizację BONU
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poKaz insTrumenTów eTniCznyCh

„pokaz instrumentów etnicznych”
Czy widzieliście kiedyś grające kije, grzmiące sprężynki, albo rytmiczny łuk? 
To nie są żarty! To najprawdziwsze instrumenty muzyczne, których na próżno 
szukać we współczesnej muzyce rozrywkowej. Nasz muzyczny podróżnik 
z chęcią pokaże Wam instrumenty ze swojej kolekcji, opowie ich historie,  
a nawet na nich zagra. Razem z nim przeniesiecie się do gorącej Afryki, spotka- 
cie Indian z Ameryki Północnej i Południowej, wybierzecie się do egzotycznej 
Azji, ale też zwiedzimy kawałek Europy. Pakujcie plecaki i ruszajcie poznawać 
muzyczny świat! 

Czas trwania i ceny: 
60 minut
Pokaz przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-8 
350 zł + VAT 



edukacjamuzyczna@art-bonsai.pl  |  tel. 530 331 485  |

dodaTKowe KonCerTy oKoliCznośCiowe dosTępne Cały roK szKolny

„niepodległe melodie”- koncert patriotyczny
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowa- 
liśmy okolicznościowy koncert skierowany do uczniów szkół podstawowych 
z klas 1-6.
Koncert piosenek niepodległościowych połączony jest z przystępną w formie, 
interaktywną lekcją historii dla najmłodszych. Będziemy edukować, śpiewać  
i przede wszystkim cieszyć się i zarażać radością, że żyjemy w niepodległym 
kraju. Nie zabraknie dekoracji, strojów oraz znakomitych wykonań wokalnych.

Czas trwania: 30 min. 

Cena: 500 zł + VAT

1918 - 2018
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dodaTKowe KonCerTy oKoliCznośCiowe dosTępne Cały roK szKolny

„Koncert jak z bajki” – bajeczny projekt na każdą okazję! 
Największe muzyczne przeboje z filmów dla dzieci w wykonaniu znakomitych 
wokalistów. Będą to piosenki z takich bajek jak: “Kraina Lodu”, “Zaplątani”, 
“Toy story”, „Auta”, „Pocahontas”, „Król Lew”. Będziemy mogli sprawdzić czy 
Elsa ma tę moc, a Roszpunka jest odpowiednio zaplątana. Kto wie, może 
po koncertach dzieci będą miały okazję poznać swoje ulubione postacie  
z bajek? 
Koncert wzbogacony jest o muzyczne quizy i zadania, a na końcu wszyscy 
tańczymy z pomponami w rytm kolorowych piosenek Trolli. 
 

Czas trwania: 45 min + czas na zdjęcia z bohaterami

Cena: 500 zł + VAT



„zaczarowany gramofon” – koncert piosenek z dawnych lat!
Koncert przygotowany do wspólnego słuchania przez dzieci, nauczycieli, 
rodziców i dziadków na okazje, które mają łączyć pokolenia. Jest to spotka-
nie z ponadczasowymi utworami literatury dziecięcej i nie tylko, które nigdy 
się nie starzeją. 
Któż z nas nie zna takich piosenek jak „Kaczka dziwaczka”, „Biedroneczki  
są w kropeczki”, „Zimny drań” czy „Ach śpij kochanie”? Śpiewaliśmy to 
dawniej, śpiewamy to dziś, a brzmienia te niezmiennie poruszają nasze 
serca, wzbudzając ciepłe emocje. Zapraszamy w sentymentalną podróż  
do dzieciństwa naszych dziadków, rodziców, które okazuje się nie być aż tak 
różne od dzisiejszego jak by się mogło zdawać. Wszak dobra muzyka nie 
liczy godzin i lat.

Czas trwania: 45 min. 

Cena: 500 zł +VAT
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dodaTKowe KonCerTy oKoliCznośCiowe dosTępne Cały roK szKolny



wynegocjowaliśmy dla państwa specjalny rabat! 
W naszych zabawach często korzystamy z produktów z zaprzyjaźnionego 
sklepu z mądrymi zabawkami dla dzieci – zabawkirozwojowe.pl. 
Specjalnie dla Państwa wynegocjowaliśmy rabat – 15% na wszystkie 
zamówienia powyżej 100 zł. By otrzymać zniżkę, wystarczy podczas 
zamówienia w polu Kod Rabatowy podać hasło: bonsai. 
Mamy nadzieję, że pomoże on w uzupełnieniu Państwa wyposażenia 
o zabawki edukacyjne (w tym sensoryczne i motoryczne) i że zakupione 
dzięki naszej pomocy zabawki wywołają wiele uśmiechu na buziach 
Państwa małych podopiecznych.

promoCja: “zamawiaj więCej - płaĆ mniej” - rabat 10%
Rabat 10% na wszystkie projekty z tej oferty przy zamówieniu 
3 imprez/koncertów w roku szkolnym!
Rabat naliczony zostanie przy zrealizowaniu trzeciej usługi. 

edukacjamuzyczna@art-bonsai.pl  |  tel. 530 331 485  |

promoCje i rabaTy



w naszej oferCie 
znajdą pańsTwo również:

■ koncerty edukacyjne

■ warsztaty plastyczne

■ malowanie twarzy

■ balony z helem, skręcanie  
    balonów

■ szczudlarze i pokazy  
    cyrkowe

■ nagłośnienie i oświetlenie

zapraszamy!
bonsai agenCja arTysTyCzna

www.art-bonsai.pl
 bonsaipoznan

edukacjamuzyczna@art-bonsai.pl 
tel. 530 331 485


