Oferta

atrakcji na imprezy świąteczne i mikołajkowe 2019

Przedstawiamy nasze propozycje oprawy artystycznej,
warsztatów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
i Mikołajkami.

Proponowane programy
artystyczne:
1) Przedstawienie muzyczne pt.
„W poszukiwaniu magii Świąt”
Kiedy już siwy zapada zmrok… wtedy…..elfy wkraczają do akcji
i pomagają Mikołajowi w przygotowaniu prezentów. Jak to bywa
w życiu, zdarzają się też elfy psotniki, które wszystko mieszają
i robią psikusy. Czy aby nie namieszają za dużo i nie pokrzyżują
planów Świętego Mikołaja?
Elfy martwią się pewną sprawą – Mikołajki trwają, Święta za pasem,
a tutaj w ogóle nie ma śniegu – zatem trudno o magiczną atmosferę
i istnieje ryzyko, że Mikołaj nie dojedzie na czas. Finalnie Elfy
wraz z Mikołajem przekazują morał, że o magicznej atmosferze
nie decyduje pogoda za oknem i ilość prezentów, ale towarzystwo
i miłość ludzi, z którymi się je spędza. Nade wszystko elfy jednak
pięknie śpiewają kolędy i piosenki świąteczne.
Zapraszamy na koncert świąteczny w wykonaniu pianisty i 2 wokalistów połączony z interaktywnymi zabawami i zadaniami
dla dzieci. Przedstawienie kończy się wizytą Gwiazdora/
Świętego Mikołaja i wręczeniem dzieciom upominków.

2) Przedstawienie muzyczne „Tajemnice
	świątecznych zabawek”
Wyobraźnia dzieci nie zna granic, a w marzeniach i snach najmłodszych wszystko 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 przedstawienia nie zabraknie pięknych piosenek zimowych, świątecznych pastorałek i kolęd. Dodatkowo wiele humorystycznych akcentów, zadań i interakcji z dziećmi oraz radosnych
niespodzianek.
Na zakończenie wizyta Gwiazdora/Świętego Mikołaja i wręczenie
prezentów – jak w propozycji powyżej.

3) Przedstawienie muzyczne
„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 wyjątkowy czas. Jednym z nich jest mały lisek, którego mama wyszła z norki
na poszukiwania świątecznych dekoracji i długo nie wracała za sprawą
burzy śnieżnej. Co się zdarzy podczas jej nieobecności? Czy mały lisek
może liczyć na solidarność, przyjaźń i pomoc innych mieszkańców lasu?
Czy za sprawą magii zbliżających się Świąt uda się im odnaleźć to co jest
naprawdę ważne?
Będzie to opowieść o miłości, przyjaźni i solidarności, a także o 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.
Na zakończenie wizyta Gwiazdora/Świętego Mikołaja i wręczenie prezentów
– jak w propozycji powyżej.

4) Pokazy taneczne
w świątecznym stylu
Przedstawiamy Państwu propozycję uświetnienia każdej świątecznej imprezy. Tancerki potrafią
nie tylko świetnie tańczyć, ale i zintegrować gości
poprzez krótkie lekcje tańca. Świąteczna oprawa
i odpowiedni dobór kostiumów z pewnością sprawią
radość wszystkim uczestnikom spotkania.
Każdy pokaz trwa ok. 5 minut

5)	Rodzinny turniej „Jaka to tradycja”
Rywalizacja drużynowa w kwestii zajomości tradycji świątecznych, kolęd, pastorałek będzie doskonałą okazją
do integracji rodzin. Spośród ochotników formujemy drużyny reniferów, skrzatów i mikołów. Każda drużyna otrzymuje
odpowiednie atrybuty.
Zapewnimy TV 60 cali do wyświetlania pytań konkursowych. Każda drużyna zostanie wyposażona w dzwoneczek
do sygnalizowania gotowości do odpowiedzi. Pytania dla dzieci, dorosłych i rozpoznawanie melodii sprawdziły się
na wielu świątecznych imprezach.

5) „Zimowe Igrzyska Mikołajkowe” – animacje dla dzieci i rodziców
Funkcja elfa – pomocnika Mikołaja to sprawa nie taka łatwa. Wymaga dobrej kondycji i jeszcze lepszej sprawności,
giętkości i orientacji w terenie…zaśnieżonym terenie. A zatem jeszcze przed Bożym Narodzeniem elfy urządzają
mikołajkowe igrzyska do których trenują i wyłaniają najlepszych mikołajkowych pomocników.
Jeśli dzieci będą grzeczne to zaproszą je także na świąteczną rozgrzewkę.

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

Animacje dla maluszków:
 Przechodzenie przez tunele
 Przejazd saneczkami - kulig (na kółkach)
 Bitwa na śnieżki
 Zimowe hopsasanki z Klanzą
 Korowody z bałwankiem i skrzatami
 Próby wyczarowania śniegu
(z ogromnych baniek mydlanych, z piór,
ze styropianu itp.)

WARSZTATY:

1)	Warsztat
„Tworzenie listu do Gwiazdora/
Św. Mikołaja”
Na stoisku będzie można własnoręcznie napisać, narysować
ozdobić i wysłać list oraz kopertę do Gwiazdora/ Świętego
Mikołaja.
Zapewnimy materiały plastyczne – kolorowe kartki, koperty,
kredki pisaki, tasiemki, brokat, pieczątki z adresem, znaczki
pocztowe, skrzynkę na listy oraz animatorkę, która pomoże
dzieciom w tworzeniu pięknych prac.
Opcjonalnie możemy zakupić także prawdziwe znaczki
pocztowe i rzeczywiście wysłać przygotowane listy do Laponi.
Koszt znaczków nie jest ujęty w wycenie.

2)	Tworzenie ozdób świątecznych
Proponujemy łatwe do wykonania ozdoby polegające
na składaniu i ozdabianiu tekturowych gwiazdek itp.
– czyli efektowne a niewymagające wielkich umiejętności
małych rączek dekoracje.

3)	Warsztat tworzenia magicznych
słoików – alla kul śniegowych
Trochę magii na wyciągnięcie ręki. Wykorzystując słoik,
figurki, sztuczny śnieg, brokat, glicerynę i wodę utlenioną
można stworzyć całkiem magiczne słoiki świąteczne (szklane
lub plastikowe)

4) Malowanie bombek
szklanych/styropianowych
Bombki o średnicy 10 cm dzieci będą malowały specjalnymi farbami akrylowymi i dodatkowo zdobiły brokatem
przyklejanym na klej typu Magic.

5)	Warsztaty budowania iglo
ze słomek konstrukcyjnych
– wspólna zabawa

6)	Warsztaty z tworzenia
	magicznie kolorowych
	mydełek glicerynowych
Wykorzystując mydlaną bazę glicerynową, płatki kwiatów
oraz inne niespodzianki, dzieci tworzą swoje własne
naturalne mydełka. Aby przybliżyć tematykę świąt możemy tworzyć mydełka w kształcie choinek, dzwoneczków,
aniołków itp. oraz wykorzystać zapachy piernikowe,
imbirowe itp.

7)	Warsztaty tworzenia
zimowych filcowych ozdób

8)	Warsztaty tworzenia obrazów
z gwoździ i włóczki – String Art.
Ciekawa propozycja dla miłośników majsterkowania z duszą artysty.
Cieszy się dużą popularnością a każde dzieło jest inne i wyjątkowe.

9)	Warsztaty tworzenia gniotków
– bałwanków
Doskonała zabawa dla maluchów, które uwielbiają wsypywać, ugniatać
i rysować. Edycja zimowa – bałwanki.

10)	Warsztaty tworzenia ozdobnych
	świec świątecznych
Dzieci projektują i wykonują kolorowe i pachnące świeczki
żelowe w szklanych naczyniach z rozmaitymi dodatkami,
np. muszelek, rozgwiazd, suszonych kwiatów i owoców,
kamyków oraz innych ozdób. Samodzielnie wykonane
świeczki dzieci pakują i zabierają do domu.

11) Pachnące warsztaty tworzenia
	prezentów – musujące kule DO KĄPIELI
To pełen kolorów i zapachów warsztat, podczas którego dzieci wyrabiają
musujące kule do kąpieli z dodatkami suszonych ziół, kwiatów i przypraw. Samodzielnie wykonane kule sprawią dzieciom ogromną radość
podczas kąpieli.

12)	Kącik sensoryczny
dla maluszków
„Ulepimy dziś bałwana”? Może z masy solnej, piankoliny,
ciastoliny lub piasku kinetycznego?
Najmłodsi bardzo lubią lepić, ugniatać, zmieniać formy.
Proponujemy kącik dla maluszków z różnymi masami
plastycznymi oraz kolorowankami koordynowany przez
animatorkę – śnieżynkę.

13)	Warsztaty konstruktorskie
– składanie choinek 3D
o wysokości 120 cm
i ozdabianie ich gwiazdkami

14) Warsztaty szycia i ozdabiania
skarpet Świętego Mikołaja
Maluszki mają za zadanie ozdobić uszytą już skarpetę z filcu
w świąteczne motywy. Dekorowanie poprzez przyklejanie,
doszywanie (dla starszych) różnych elementów – małych filcowych motywów, wstążek itp. dodatków.

15)	Warsztaty konstruktorskie
z klockami Linden
Proste drewniane klocki w ogromych liczbach daje nieograniczenie
wiele możliwości. Kreatywność dzieci nie zna granic, a tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia.
Konstruowanie z 10000 klocków to świetna zabawa zarówno dla
dzieci jak i rodziców.
Inspiracje konstrukcji w zimowych i świątecznych klimatach. Któż
nie chce zamknąć Świętego Mikołaja w kominie? Zabawa, że Ho ho!

INNE aTRAKCJE:

1)	Zamykanie w bańce
	przez Elfa

2) Świąteczna fotobudka
z możliwością
obrendowania
i nadrukami z logotypem

3) Dmuchańce

Bałwanek – Zamek mały
Świąteczna kula – Zamek duży

4) Malowanie twarzy
Możliwe jest także malowanie twarzy
dzieciom w świąteczne motywy - gwiazdki,
śnieżynki, elfy, bałwanki itp.

5) Brokatowe tatuaże
ze świątecznym
	motywem

ZAPEWnIAMY TAKŻE
technikę sceniczną
scenę

nagłośnienie

oświetlenie

Zaufali nam m.in.:

dekoracje

Zapraszamy
do współpracy!
kreujemy
tworzymy
koordynujemy
organizujemy
wyjątkowe
eventy

Jadwiga Krysiak
tel. 663-429-083
e-mail: biuro@event-bonsai.pl
www.event-bonsai.pl
www.art-bonsai.pl

