ESITYKSET

JUHLIIN

GREAT
GATSBY
KULTAINEN 20-LUKU

salakapakan syövereissä

TILAA NYT

GREAT GATSBY
1920 -LUKU KULTAA JA KIMALLUSTA
Soolo esitykset tai useamman esiintyjän näyttävät show:t.
Great Gatsby, upeat tanssijat ja sirkusartistit tähdittävät juhliasi nostaen tunnelman huippuunsa.
Kultaa ja kimallusta, charlestonin riemua, jazzia ja salakapakan upeat esiintyjät. Studio Piagrinan
esiintyjäpalveluista löydät Fire Ladyn, Piagrinan, Janetin ja Joawindin vuosien esiintymis
kokemuksella. Illan näyttävimmän show`n saat 3 esiintyjän voimin. Mikäli lisäät burleskin toiveisiin,
on mahdollista saada mukaan 4 esiintyjää. Great Gatsby – kultaa ja kimalletta 1920-luku show on
nimenomaan Mobilian tiloihin ja näyttelyteemaan sopivaksi räätälöity esitys.

Saatavilla 1–4 esiintyjää. Hinta: 300 €/esiintyjä
PAKETTI 3

PAKETTI 1.
Tankotanssi / tuoliakrobatia

PAKETTI 2
Pakettitarjous esimerkki:

1 esiintyjä kesto n. 5 min
(300 €)

Tanssi Show + Tuli Show 470 € /
esiintyjä

2 esiintyjää kesto n. 10 min
(600 €)

+ Charleston opetus esityksen
yhteydessä 40/70 €

Great Gatsby kultaa ja kimalletta
Tankotanssi / tuoliakrobatia / charleston
/ Led show
3 esiintyjää n. 15 min (900 €)
*Esityksen yhteydessä
lajiesittely/kokeilu/kisa n. 15 min + 35 €

TULISHOW
Tulishow 1–3 esiintyjän Show. Ulkona pihamaalla tapahtuva esitys.

Tulishow on näyttävä tervetulo esitys tai illan hämärässä viimeisnä ohjelmanumerona toteutettava show.

Kesto: n. 15 min.

Hinta: 300 € /esiintyjä

sisältäen luvat ja muut etukäteisjärjestelyt kuten lakisääteinen tuliturvahenkilö.
Kysy pakettitarjous:

040 7577 307

studio@piagrina.fi

www.piagrina.fi

Charleston opetus
Peput ylös penkistä ja opitaan perusaskeleita 1920-luvun suosituimmasta seuratanssista Charlestonista. Villiä ja
pahamaineista Charlestonia tanssitaan mukaansa tempaavan ohjaajan sekä ragtime jazz-musiikin tahdissa. Ei haittaa,
vaikka jalat menevät solmuun. Tyylilaji sopii erinomaisesti hämyiseen salakapakkatunnelmaan ja parrasvaloihin.
Erityisesti 1920 luvun valkoiset itsenäiset naiset tanssivat tätä tanssia klubeilla ja vaudeville-esityksissä. Tyyli sai
lisää omia mausteitaan, kun se pääsi broadwayn lavalle. Tässä tyylissä hauskanpito ja irrottelu on tärkeintä.
Charleston on aikansa provokatiivinen ja moraaliton tanssi, jolla hieman näpäytettiin ihmisiä, jotka kannattivat
kieltolakia. Perusaskeleet, näyttävät potkut ja pomput sekä jalkojen twistaukset saavat kaikki juhlatuulelle.
Charlestonia voi tanssia yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Tällä tunnilla tanssimme sitä yksin osana omaa ryhmää.
Opetus on sovellettavissa sopivaksi ihan kaikille osallistujille vaikka tuolilla istuen.

Charleston opetus:

ESIINTYJÄT

20 min Hinta 70 € (esityksen yhteydessä 40 €)
45 min Hinta: 125 € (esityksen yhdessä 70 €.)

Burleski & tuolitanssi

BURLESKI OPETUS

1 esiintyjä kesto n. 5 min
(350 €)

150 € / 45 min

Monipuoliset esiintyjät
saman katon alla.

JUONTAJAT
Teatteriopiston käyneet
juontajamme taipuvat moneen
rooliin. Kielet: suomi ja englanti

HOST

2 esiintyjää kesto n. 10 min
(620 €)

Ottaa vieraat vastaan, ohjeistaa
ja avustaa illan aikana.

.

MUUT
TEEMA JUHLAT JA
TYHY-PÄIVÄT

Get in touch

040 7577 307

studio@piagrina.fi

www.piagrina.fi

