
OFERTA IMPREZ I SPOTKAŃ 
OKOLICZNOŚCIOWYCH 
DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 
NA ROK SZKOLNY 2019/2020



„Opowieści ze śnieżnej krainy” 
Co kryje się pod śnieżną kołderką w lesie? Tak, tak, tam w grudniu także  
trwają przygotowania do Świąt, a leśne zwierzęta szykują się na ten wyjąt-
kowy czas. Jednym z nich jest mały lisek. Jego mama wyszła z norki na po-
szukiwanie świątecznych dekoracji i długo nie wracała. Co się zdarzy podczas 
jej nieobecności? Czy mały lisek może liczyć na solidarność, przyjaźń i pomoc 
innych mieszkańców lasu? 
Będzie to opowieść o miłości, przyjaźni i solidarności, a także magii Świąt. 
Chwilami rozbawi, chwilami wzruszy i zachęci do zastanowienia się, co się dla 
nas naprawdę liczy. 
Całość okraszona będzie zimowo-świątecznymi piosenkami w pięknych 
aranżacjach i interaktywnymi zadaniami. 
Spotkanie zakończy się  spotkaniem ze świętym Mikołajem, który rozda dzie-
ciom upominki.

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

Cena: 550 zł + VAT 

Szczegółowy opis atrakcji świątecznych znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej www.art-bonsai.pl w zakładce Imprezy rozrywkowe – Mikołajki

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

ŚWIĄTECZNE PRZEDSTAWIENIE MUZYCZNE



„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 

Szczegółowy opis atrakcji świątecznych znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej www.art-bonsai.pl w zakładce Imprezy rozrywkowe – Mikołajki
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ŚWIĄTECZNE PRZEDSTAWIENIE MUZYCZNE
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BALIK KARNAWAŁOWY „TAŃCEM PO MAPIE”

„Tańcem po mapie”
Taniec to radość i rozrywka uniwersalna – znana na całym świecie. Jak tańczy 
się w Brazylii na Sambodromie, a jak w czasie karnawału w Wenecji? Czy can 
can będzie dla nas wyzwaniem nie do pokonania? Zapraszamy w taneczną 
podróż w rytm największych światowych przebojów muzycznych, oczywiś-
cie także z bajek i filmów dla najmłodszych. Czeka nas dużo ruchu, tańców,  
zabaw i niespodzianek.  Dokąd doprowadzi nas roztańczona mapa? Bajec-
zne kostiumy, kolorowe dekoracje i ciekawe akcesoria dopełnią atrakcyjności 

imprezy. 

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

BON
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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



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

PROGRAMY ANIMACJI FESTYNOWYCH

„Superbohaterowie ratują świat”
Kto z nas nie słyszał o tak niezwykłych postaciach jak Spiderman, Wonder 
Woman czy Aquaman? Które z dzieci nie chciałoby spotkać swoich ulubi-
onych bohaterów poza ekranem telewizora? Już dziś marzenie najmłodszych 
może się spełnić podczas festynu „Superohaterowie ratują świat”. 
Wśród atrakcji nie zabraknie pokazów supermocy czy zadań do wykonania, 
które pomogą w uratowaniu świata przed zagładą. Może podczas nich któreś 
dziecko odkryje w sobie niezwykłe zdolności i stanie się jednym z superbo-
haterów? Te i wiele innych atrakcji czekają na przedszkolaki. Będzie dużo 
wspaniałej zabawy, mnóstwo uśmiechów i wiele niezapomnianych wspom-
nień.

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 

BON
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PROGRAMY ANIMACJI FESTYNOWYCH

„Czas olimpijskich zmagań”
Nie ucichły jeszcze okrzyki i brawa rozbrzmiewające podczas ostatniej  
Olimpiady, a już lada dzień wielkie otwarcie kolejnego sportowego święta. Na 
zawodników czekają różnorakie zawody, zmagania i biegi, które sprawdzą 
siłę, szybkość i zwinność uczestników. Jakie konkurencje okażą się najcieka-
wsze?  Nie zabraknie oczywiście symbolicznych medali i wieńców laurowych. 
Podczas takiej Olimpiady wynik sportowy jest z pewnością bardzo ważny, 
jednak najważniejsza jest wspólna dobra zabawa w zdrowym, sportowym 
duchu.

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 

BON
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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 kon-
certach 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



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

RABAT



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


