Oferta imprez plenerowych
Chcielibyśmy zaproponować Państwu nasze usługi w zakresie przygotowania imprez w
sezonie letnim 2017. Agencja muzyczna Onomatopeja to grupa kreatywnych ludzi, która swoje
doświadczenie w zakresie logistyki i prowadzenia imprez, zdobyła na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Dysponujemy zapleczem sprzętowym niezbędnym do kompleksowej obsługi wydarzeń
plenerowych. Możemy zaadoptować na cel imprezy praktycznie każdą przestrzeń. W naszej ofercie
znajdą Państwo atrakcje, które są nowoczesne - zainteresują zarówno dorosłych, jak i dzieci.
Tworzymy autorskie programy sceniczne w wybranej tematyce, pełne piosenek, gagów i konkursów.
Dysponujemy animatorami pracującymi na całym terenie imprezy (szczudlarze, baloniarze,
animatorzy, iluzjoniści).
Jeśli interesuje Państwa stworzenie niebanalnej imprezy plenerowej, zapraszamy do
zapoznania się z usługami wymienionymi w tej ofercie.

Oferujemy scenę z podestem o regulowanej wysokości i efektownym

scena

półkolistym dachem. Scena może być z trzech stron osłonięta horyzontem i
siatkami, posiada schody z poręczą do ustawienia w dowolnym miejscu.
Posiada wszelkie wymagane atesty. W zestawie lub osobno, oferujemy:
- podest sceniczny o powierzchni max. 8x6m, wys. regulowana 0,6-1,4m
(istnieje możliwość zmiany kształtu i rozmiaru)
- zadaszenie windowane 8x6m, wys. 3-5m.

Posiadamy sprzęt nagłośnieniowy wysokiej klasy, który dopasowujemy do

obsługa
światła i
dźwięku

terenu imprezy (2-8kW), cyfrową konsolę przetwarzającą dźwięk (32
kanały) i zestaw profesjonalnych mikrofonów. Każdą naszą imprezę
obsługuje akustyk i dodatkowy technik sceniczny.
Wieczorem prezentujemy efektowne oświetlenie oparte na światłach
LED, głowicach i laserach. W zestawie podstawowym oferujemy, także
wytwornice dymu i baniek mydlanych.

Polecamy projekcję na dużym ekranie stojącym obok sceny. Można

ekran
projekcyjny

wykorzystać go do konkursów multimedialnych, wyświetlania logotypów
sponsorów, w konkursie karaoke lub do prezentowania obrazu z kamer.
Ekran ma powierzchnię 4x3m co zapewnia widoczność z dużej
odległości. Umożliwia także projekcję tylną (projektor i okablowanie
ukryte są w tyle sceny).

Nasze usługi:
-

realizacja wideo koncertu (kilka kamer + miksowanie obrazu na żywo)
wynajem projektorów i ekranów różńej wielkości
wynajem ścianki multimedialnej LED i telewizorów LCD 60’’ na stelażu
wykonanie nagrania audio/video koncertu (4K, rejestracja wielościeżkowa 24bit)

Posiadamy gotowe programy o tematyce rozrywkowej, zdrowotnej,

program
sceniczny

sportowej. Naszą specjalnością jest blok zabaw dla całych rodzin,
(zabawy integracyjne, tor przeszkód, konkurs wiedzy muzycznej,
specjalne konkursy dla tatusiów i mam, kalambury, konkurs taneczny i
wokalny, itp.)
Do naszej dyspozycji są także zespoły muzyczne i kabarety.

Gramy pod zróżnicowany gust muzyczny. W trakcie zabawy Wasi goście

impreza
taneczna

nauczą się tańczyć układy taneczne do znanych przebojów oraz wezmą
udział w szalonych konkursach. Naszą specjalnością jest duet DJ + trąbka
live, prezentujący znane przeboje w nowych wersjach. Urozmaiconą
oprawę zapewnia wytwornica baniek mydlanych i elementy scenografii.

Impreza plenerowa powinna aktywnie włączyć gości do zabawy.

gry i zabawy
ruchowe

My proponujemy m.in.:
przejażdżki na najprawdziwszym bicyklu!
wyścigi drużynowe w potrójnych spodniach
walka na wodne balony
bieg w trzyosobowych nartach
kolorowy fitness - ćwiczenia z zabawnym prowadzeniem
skoki przez najdłuższą skakankę świata
gry podwórkowe lat 80-90.
przeciąganie liny
sztafety i inne zawody
chusta klanza i tunele

Nowość w tym sezonie! Przenosimy zabawy plenerowe w XXI wiek.

kącik
multimedialny

Do dyspozycji na naszym stanowisku będą: wirtualne okulary,
rozszerzona rzeczywistość, symulator jazdy,
konkursy multimedialne, inteligentna kula,
filmowy greenscreen i inne atrakcje.

Kącik w którym każde dziecko poczuje się magicznie i bezpiecznie,

kącik
dla dzieci

dzięki naszym akcesoriom:
•ogromne wygodne pufy do odpoczynku dla rodziców i dzieci
•zestaw kolorowych pacynek, które każdy chce przytulać
•tunel i mały domek do zabawy
•stolik z krzesełkami Mamut
•tablica z kredą oraz tablica suchościeralna do malowania z
kolorowymi mazakami
•skoczki dmuchane dla dzieci oraz skaczące piłki
W kąciku przeprowadzimy nasze atrakcje:
•zamykanie w bańkach
•malowanie buziek
•skręcanie balonów
•interaktywne czytanie bajek
•rozwiązywanie zagadek i rebusów

Atrakcje dodatkowe:
Spektakle - Nasze przedstawienia są interaktywne, pełne zabawnych zwrotów akcji i piosenek.
Tworzymy autorskie scenariusze, opowiadające m.in. o ekologii, zdrowym odżywianiu, przyjaźni.
Szczudlarze, mimowie, iluzjoniści - oferujemy wiele opcji kostiumowych
Warsztaty plastyczne - Oferujemy pełen przekrój zajęć: od prostego rysowania, poprzez
malowanie na prawdziwym malarskim płótnie farbami, warsztaty plastelinowe, budowanie
fortecy z kartonu (zamek, okręt), warsztaty robienia ozdób do włosów, konstruowania latających
pojazdów, itp. Odpowiednio poprowadzone warsztaty zadowolą każde dziecko.

Zapraszamy do współpracy w sezonie letnim 2017.
Agencja Muzyczna Onomatopeja - koncerty, imprezy integracyjne, technika sceniczna
Malinowe Marzenia - wyjątkowe animacje dla dzieci, spektakle, warsztaty
Tomasz Tomaszewski
ul. Skorpiona 6/4, Szczecin PL
tel.: 889 099 196
mail: info@onomatopeja.pl
Więcej informacja znajdą Państwo na naszych stronach:
www.onomatopeja.pl
www.malinowemarzenia.pl
i naszych stronach na Facebooku

