


Proč objednat naše vystoupení?
S námi neobjednáváte prostředníka ale přímo umělce, převážná většina čísel vzniká 
přímo v naší produkci od A do Z , od nápadu pařes design kostýmů až po konečnou 
realizaci před divákem, ačkoliv spolupracujeme i s několika externisty. Máme tedy  
plnou kontrolu nad přípravou jednotlivých vystoupení a Vám odpadnou poplatky 
zprostředkovatelským agenturám.

Co nabízíme?
Nabízíme vystoupení na firemní večírky, plesy, promo akce, ale i třeba městské 

slavnosti. Díky všestrannosti našich umělců, můžeme nabídnout jak taneční 
vystoupení různých stylů a žánrů, tak i čistě akrobatická vystoupení (specializujeme 

se na závěsnou akrobacii a pole dance) nebo ohnivé a světelné show. Díky této 
variabilitě jsme schopni tvořit i vystoupení, která propojují všechny tyto prvky.
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Chcete na Vaši párty přinést trochu slunce? Temperamentní 
karnevalová samba v barevných, blyštivých kostýmech Vás 
rozehřeje a přinese na Vaši akci sexappeal, vždyť semba 
znamená „božská tanečnice“...

Tančí 1-5 tanečnic.

RIOkarneval



Havajské tance v našem podání jsou jemné, 
lyrické a velmi ženské, tancem vyprávíme příběh. 
Choreografie Vás optimisticky naladí a pomůže 
Vám alespoň na chvíli se přenést do tropického 
ráje, kde jedinou Vaší starostí bude, který drink 
si dáte :)...

Tančí 1-4 tanečnice

Havaj



Oproti havajským tancům jsou tahitské tance rychlejší, dy-
namičtější a divočejší. V tanci využíváme také různé rekvizity, 
„mávátka“, louče.. Na přání je možné vystoupení prodloužit i o 
větší ohnivou show.

Tančí 1-4 tanečnice

Tahity



Vystoupení, v němž se snoubí prvky orientálního 
tance a baletu, tančíme rovněž s různými rekvizitami, 
jako jsou např. křídla Isis, hedvábné vějíře, veil poi, 
případně s ohněm. Délku a složení vystoupení 
je možné upravit dle Vašeho přání.

Tančí 1-3 tanečnice

Orientbalet



KABARET



Ve své době byl kankán velmi 
pobuřující záležitostí, dnes už je 
klasikou oblíbenou po celém světě, 
proto nemůže chybět ani v našem 
repertoáru... Kromě klasického 
francouzského kankánu na hudbu 
Jacquese Offenbacha zatančíme 
i sexy chair dance choreografii na 
vášnivé tango z filmu Moulin rouge.

Tančí 1-4 tanečnice

Moulin rouge
& kankán



Burleskně laděná choreografie, spojující prvky moderního 
i tradičního kabaretu a burlesky. Uvidíte pole dance, 

chair dance, ale i tanec s péřovými vějíři.

Standartně tančí 3 tanečnice, po dohodě je možný i jiný počet...

BURLESQUEkabaret



Veselý, živý tanec, který stále, i po téměř sto letech, neztrácí šmrnc.. 
Vhodný na akce ve stylu 20. a 30. let, nebo v Great Gatsby stylu.. Choreo-

grafií máme mnoho, takže si můžete vybrat i dle konkrétního tématu vaší 
párty (např. Chicago, Great Gatsby, klasický charleston..) 

Charlestonová taškařice... Ona je do něj blázen, ale on už do ní tak moc 
ne, pak přijde jiná... A on se kvůli ní zblázní... Jak to celé dopadne? 

Nechte se překvapit ;)

CHARLESTON



LED show lze kostýmy, hudbou 
a líčením přizpůsobit tématu Vaší 
akce. V současné době disponujeme 
4 druhy různých rekvizit a lze 
udělat show dlouhou až cca 17 minut. 
Vlastníme také programovatelné 
Pixel poi a hoopy, do vystoupení 
je tak možné zakomponovat 
tématické obrázky či Vaše logo...

Tančí 1-5 tanečnic

show



Tanečně a žensky pojatá ohnivá show, vhodná 
i do indoor prostředí. Vystoupení může být 
dlouhé cca 4-20 min., dle množství a výběru 
rekvizit. Vystupujeme s ohnivými kahany, vějíři, 
poikami, tyčemi a hula hoopy.

Tančí 1-5 tanečnic



Éterické a neotřelé vystoupení, které může 
být rovněž vhodnou, neokoukanou alternativou 
vystoupení na šálách a nabízí možná i větší 
pohybovou variabilitu. Je možné objednat 
i synchro vystoupení dvou akrobatek..

Délka vystoupení cca 6 min.netAer
ial



Originální „pekelné“ vystoupení na závěsných 
řetězech. Je možné spojit jej i s taneční a ohnivou 

show. Akrobatická show v drsnějším stylu.. 
Vhodné například na rockově laděné akce, 

na Halloween apod.

Aerial
chains



AERIAL  
HOOP

Nový cirkus je stále oblíbenější disciplínou, 
zpestřete svou akci krásným vystoupením 

v cirkusovém duchu... Vystoupení lze rovněž 
přizpůsobit tématu Vaší akce.

Délka vystoupení - cca 4 min.



Krásná a ladná vzdušná akrobacie 
na šálách v závratných výškách. 

Nabízíme buď jako sólový výstup 
nebo jako duo muže a ženy.

AERIAL
SILKS



Éterická LED show, která přinese atmosféru bílých, 
zasněžených Vánoc na Vaši akci. Vystoupení je možné 
tančit jak na reprodukovanou, tak i na živou hudbu.



Choreografie jsou inspirované tradičním 
japonským tancem gejš, hodí se především 

na intimnější akce s asijskou tématikou, 
nebo stejně laděné festivaly... Japonskem 
se naše tanečnice zabývají již téměř deset 
let, tančíme v krásných ručně vyšívaných 

japonských kimonech a s různými 
rekvizitami.



PO
LE
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E Vystoupení je možné 
po dohodě přizpůsobit 
tématu akce.



Thajský tanec je typický důrazem na detail, 
využíváním precizních gest prstů, které bývají 
zdůrazněny dlouhými prstovými nástavci, 
i tváře. Tančíme „prstový“ pomalejší tanec 
a druhý rychlejší a efektní tanec se zlatými 
křídly. Vhodné pro večírky s asijskou 
tématikou, festivaly apod.

Veselý a trochu šílený, takový je K-pop, 
tedy korejský pop, který se u nás dostal 
ve známost především díky Gangnam 
stylu korejského zpěváka Psyho.



Tančíme klasické, tradiční řemeslné japonské tance 
(např. tanec rybářů) a také choreografie inspirované 
japonským festivalem Yosakoi, což je klasický festival 

oslavující příchod jara, plný tance a barev. 
V choreografiích se mísí prvky tradičního 

japonského a moderního tance.



Nabízíme několik různých tématických variant burlesky, která přinese glanc 
a lesk na Vaši akci. Vybrat si můžete mezi klasickou, tropickou nebo Vánoční 
burleskou. Dále nabízíme také „paví“ a čokoládovou burlesku volně inspiro-

vanou filmem Karlík a továrna na čokoládu.



Vystoupení komponované na Vivaldiho 
koncertní skladby spring, summer, autumn, 

winter a storm. Choreografie ve které se 
mísí prvky baletu, contemporary a práce 

s efektními rekvizitami, např. velkými 
motýlími křídly, LED vějíři, 

Pixel poikami apod.



Velmi ženský a sexy styl tance, který 
zapojujeme ve více našich choreografiích 

(např. burlesque kabaret). Samostatně 
si jej můžete vychutnat v choreografii 

inspirované fenoménem Fifty shades, 
případně v jiné aranži dle Vaší fantazie. 

Není problém hudbu a choreografii 
přizpůsobit tématu Vaší akce.



Tance na hity 
70., 80., a 90. let.. 

Vhodné na retro párty 
a podobné akce :)



Taneční vystoupení na živý houslový doprovod. 
Symfonická báseň Vltava z cyklu Má vlast od 
Bedřicha Smetany ztvárněna prostřednictvím 
hudby a tance..



Temperamentní cikánské tance jsou vhodné 
na městské či historické slavnosti, ale klidně mohou 
rozproudit zábavu i na firemních večírcích a jiných 
událostech. Podmanivá hudba v kombinaci 
s divokým tancem Vás zaručeně nenechá sedět.

Spojení akrobatické a světelné show, standartně tančíme se světelnými křídly, 
je možné dohodnout se i na dalších světelných rekvizitách. 

Ideální pro větší sály, kde lze upravit i světelnost.



Tančíme lidové i dvorské historické tance v krásných 
dobových kostýmech. Nabídnout můžeme 

tance z období gotiky a renesance.

Workshop lze objednat samostatně či v kombinaci s vystoupením. 
Taneční workshopy doporučujeme objednat spíše v kombinaci 

s vystoupením, akrobatické či hula hoop workshopy i samostatně. 
Délku workshopu lze individuálně dojednat.

WORKSHOPYWORKSHOPY


