Showanimáció

bemutatja
Szabadidős programok

2018 ősz/tél

Cirkusz az egész világ
-tematikus nap
09:30 - 10:00

Artista torna

10:00 - 12:00

Kézműves foglalkozások cirkuszi témában

11:00 - 12:00

Artista leszek én is!

12:00 - 13:00

Ebéd szünet

13:00 - 15:00

Cirkuszi smink, csillámtetoválás

15:00 - 16:00

Bűvész műsor

16:00 - 17:30

Porondmester parádé – családi program

17:30 - 18:00

Lufi hajtogatás

18:00 - 19:00

Vacsora szünet

19:30 - 20:00

Esti mese

20:00 - 21:30

Tűzzsonglőr show

Artista torna
Mókás animátoraink bohóc jelmezben tartanak ébresztő
tornát a résztvevőknek. Kicsiket és nagyokat is egyaránt
felfrissít és jó kedvre derít ez a kis reggeli mozgás.

Lufi hajtogatás
Kézműves foglalkozások
Bűvész műsor
Arcfestés

Tűzzsonglőr show
Forró hangulatú akrobatikus Tűz-Zsonglőr Show: virtuóz
Zsonglőrök előadásában látványos tüzes zsonglőr eszközökkel.

Retro
-tematikus nap
10:00 - 10:30

Retro torna

10:30 – 12:00

Kézműves foglalkozás

12:00 – 14:00

Ebéd szünet

14:00 – 15:00

Retronom játékos vetélkedők

15:00 - 16:00

’70-es; ’80-as évek autói

16:00 - 17:00

Családi sorverseny

17:30 - 18:00

Zenefelismerő

18:00 - 19:00

Smink, arcfestés, csillámtetoválás

19:00 – 20:00

Minidiszkó

20:00 – 22:00

Retro diszkó

Kézműves foglalkozás
Gyöngyfűzés | Bakelit lemez és kazetta | Retro képeslap
| Hűtőmágnes | Kézzel festés | Nyomdázás | Só-liszt gyurma

Családi sorverseny
Kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgatja és összekovácsolja ez a vidám
program.

Zenefelismerő
Hazai és külföldi slágerek. Minden, ami retro.

’70-es; ’80-as
évek autói
Egy összekevert kirakó 10 retro autót rejt. Rakd ki a
’70-es; ’80-as évek autóit, majd találd,
ki milyen autót ábrázolnak a képek.

Szépség és a szörnyeteg
-tematikus nap
09:00 - 09:30

Frissítő torna

10:00 - 12:00

Kézműves foglalkozások

12:00 - 13:00

Ebéd szünet

14:00 - 18:00

Színi tanoda: Szépség és a szörnyeteg

14:00 - 18:00

Kellékek készítése a színi tanodához

17:00 - 18:00

Arcfestés, csillámtetoválás

18:00 - 19:00

Vacsora szünet

19:00 - 20:00

Színi tanoda előadása a gyerekekkel

20:00 - 20:30

Esti mese

20:30 – 22:00

Tematikus esti show

Kézműves
foglalkozások
Színi tanodához kellékek, jelmezek készítése | Korona készítés |
Kastély készítése kartonból a mese alapján |
Papír rózsa készítése | Hűtő mágnes készítés | Gyöngyfűzés

Szépség és Szörnyeteg
A gyerekek film jeleneteket tanulnak, ahol kipróbálhatják színészi képességeiket és
megtanulhatják a témákhoz kapcsolódó táncokat. Az előadáshoz maguk készítenek
díszletet és kellékeket a kreatív foglalkozáson. Animátoraink az adott programhoz
öltöznek jelmezbe.

Halloweeni animáció
09:00 - 09:30

Reggeli ébresztő

10:00 - 12:00

Kézműves foglalkozások Halloweeni témában

12:00 - 13:00

Ebéd szünet

13:00 - 14:30

Csokit vagy csalunk Halloweeni sorverseny

15:00 - 16:00

Halloweeni tökfaragás

16:00 - 17:00

Kincskereső játék Halloween jegyében

18:00 - 19:00

Vacsora szünet

19:30 - 20:00

Esti mese

20:00 - 21:30

Halloween party

Csokit vagy
csalunk Halloweeni
sorverseny
A gyerekek vetélkedője egy sorversenyből és mulatságos
játékból álló sorozat, ahol a kicsik játékos formában
versenyezhetnek a fődíjért, a nagy zacskó cukorért.

Reggeli ébresztő
Mozgással indítani a napot a legjobb frissítő kicsiknek és nagyoknak, minden korosztály számára élvezetes kikapcsolódás és az egyik legjobb módja, hogy megmozgassunk mindenkit.

Halloweeni tökfaragás
A résztvevők saját elképzelésük vagy sablonok segítségével elkészíthetik a töklámpásokat. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt jó móka.

Lehetséges feladatok: Cukorkagyűjtés | Fánk evő verseny
| Denevérhajkurászás | Tökgurítás

Halloweeni animáció
Halloween party
Halloweeni party a tematikus show-inkból épült ki, ahol
animátoraink által előadott, levezényelt szórakozató műsort
láthatnak a résztvevők. Különböző játékokat próbálhatnak
ki és kapcsolódhatnak be a műsorba. Különböző jelmezekbe
lehet bújni, vagy akár a kézműves foglalkozásokon késztett
álarcokat is lehet viselni. Minimum 4 animátor esetén!

Kincskereső játék
Halloween jegyében
Térkép alapján , tökös útmutatókkal eldugott cukorkákat kell
megkeresni a résztvevőknek. Rendezhető csapatokra osztva és
egyénileg is. A legtöbbet megtaláló csapat/gyerek
kaphat ajándékot.

Kézműves
foglalkozások
Kézműves foglalkozások | Halloween álarc
készítés | Termésekből és kavicsokból
szellem, tök és egyéb figurák készítése |
Hűtőmágnes készítés | Papír szellem
készítése | Halloweeni képeslap készítése
| Csipesz denevér készítése | Papír töklámpás
készítése | Halloweeni fűzér készítés

Adventi és Mikulás napi
animáció
9:00 - 9:30

Mikulás torna

10:00 - 12:00

Kézműves foglalkozás: advent, karácsony és mikulás jegyében

12:00 - 13:00

Ebéd szünet

13:00 - 14:00

Arcfestés, csillámtetoválás

14:00 - 15:00

Karácsonyi kincskeresés

15:00 - 16:00

Mikulásváró műsor, vers tanulás és lufi hajtogatás

16:00 - 17:00

Mikulás show

17:00 - 17:30

Mikulás csomag osztás

17:30 - 18:00

Búcsú a mikulástól

Mikulásváró műsor és
lufi hajtogatás
Az erdei manó jelmezben szakképzett bohócunk
bármilyen kérésnek eleget tesz és a gyerekek
összes kívánságát elővarázsolja lufiból.
Utána átadja a terepet a krampusznak,
aki egy interaktív, zenés, táncos
foglalkozás keretén belül segít a
gyerekeknek előcsalogatni
a Mikulást

Kézműves foglalkozás
Karácsonyfadísz készítés | Adventi koszorú és ajtódísz készítés | Gyertyatartó készítés | Hűtőmágnes készítés | Szalvétatechnikával kép készítés | Karácsonyi képeslap készítés

Karácsonyi kincskeresés
Térkép alapján, karácsonyi fejtörők segítségével eldugott
szaloncukrokat kell megkeresni a résztvevőknek. Rendezhető
csapatokra osztva és egyénileg is.

Mikulás csomagosztás
A Mikulás csokikat vagy kész csomagokat osztogat a résztvevő gyerekeknek.

Mikulás show
Zenés, interaktív, élőszereplős Mikulás „show”.
Megjegyzés: közös énekléssel, versmondással.
A műsor története választható.

Kati és a Mikulás
Hogyan nézhet ki az igazi Mikulás? Kati még sosem látta,
ezért nem akar elaludni, hogy meg tudja lesni, amikor az
ajándékot hozza. Álommanó viszont nem engedheti meg,
hogy Kati az ébrenlétével felborítsa a természet rendjét, ezért
minden áron el akarja altatni. Végül közös tervet eszelnek ki,
hogy hogyan ismerjék fel az igazi Mikulást, aki sok-sok bonyodalom, kaland és közös éneklés után valóban megérkezik.

Jön a Mikulás
Pukedli és Nokedli, a két rosszcsont Krampusz már megint
érdemtelenül akarja megszerezni a Mikulás ajándékait. Számtalan cselükkel mégsem érnek célt, mert az erdő állatai és a
Jégmadár a Mikulás segítségére sietnek. Na, persze a Mikulást sem kell félteni, mert a gyerekekkel csapdát állítanak a
rossz Krampuszok leleplezésére. Az ismert, megzenésített mikulás-dalok interaktív játékká változtatják a kalandos történetet a látványos, hófödte erdei környezetben, s végül mindenki
elnyeri jutalmát, a Krampuszok a virgácsot, a gyerekek és az
erdő bájos lakói pedig a megérdemelt ajándékokat.

Arcfestés és csillám tetoválás
Animátoraink igény szerint arcfestést, csillám tetoválást, szemfestést készítenek.

Szilveszteri animáció
Las Vegas - tematikus nap
14:00 - 15:00

Kézműves programok: szilveszter jegyében

15:00 - 18:00

Mini Casino: Roulett / Póker / Kockajátékok

15:00 - 18:00

Casino: Roulett / Black Jack / Texas Hold’em

18:00 - 18:30

Tombola - vásárlás

18:30 - 20:00

Vacsora szünet

20:00 - 20:30

Tombola - sorsolás

20:30 - 21:00

Mini disco

21:00 - 22:00

Elvis / Jacko show

22:00 - 02:00

Las Vegas party – esti disco

Elvis show és Jacko show
Elvis Presley és Michael Jackson mindketten a könnyűzenei
élet ikonjainak számítanak. Közkedvelt slágereiket mindenki
kívülről fújja és az imitátorok egyenként 20-25 perces show-ja
garantáltan visszahozza a két sztár virágkorának hangulatát.

Roulette asztal
A roulette a kaszinókban legelterjedtebb szerencsejáték,
melynek izgalmai beszippantják az embert és segítségével
a sosem alvó város hangulatába csöppenhetünk. Az asztal 6
órás időintervallumra biztosított. Felár ellenében több órára
is bérelhető. A szolgáltatás 1 fő kezelőszemélyzetet tartalmaz.

Mini Casino
Nem csak a nagyok, hanem a kicsik is kipróbálhatják
szerencséjüket játékos formában.

Szilveszteri animáció
Las Vegas - tematikus nap

Black Jack asztal
A Black Jack klasszikus kártyajáték, mely igazi vegasi hangulatot teremt. A vendégek kipróbálhatják, milyen átélni a szerencse forgandóságát. Az asztal 6 órás időintervallumra biztosított. Felár ellenében több órára is bérelhető. A szolgáltatás
1 fő kezelőszemélyzetet tartalmaz.

Texas Hold’em
A Texas Hold’Em a közösségi pókerjátékok legnépszerűbb változata. Általában 2 és 10 közötti játékos vesz részt a játékban.

Kézműves foglalkozás
Szilveszteri dekoráció | Hűtőmágnesek | Trombita |Álarcok

Egyéb szilveszteri
tematikáink
Velencei karnevál
Orosz est
New Orleans-i est
Boszporuszi szilveszter
Hollywood-i szilveszter

Delhusa Gjon
– Koncert kiajánló

Mediterrán koncert
A nyarat felidéző ismert dalokkal, zenészekkel, énekesekkel és
táncosokkal kibővült zenekar a 90 perces koncert alatt elrepíti a közönséget a mediterrán tájakra.

40 év legjobb dalai
A legnagyobb slágerekből összeállított fél- playback műsor,
melyet Gjoni a legkisebb színpadokra is el tud vinni. Az elhangzott dalok ismertek a nagyközönség előtt, így a kellemes
hangulat garantált.

Popmeditáció
Gjon spirituális előadásokat tart országszerte, melyben lélekemelő az 5 vallást egyesítő szeretetenergiákból táplálkozó meditatív énekekkel varázsolja
el közönségét.
Delhusa Gjon a hagyományos koncertjei mellett újabban lélekemelő, zenei
„szeretetmeditációval” is kedveskedik közönségének.

Triton vízi show
- tematikák

Copacabana Show
Triton Show
Jack Sparrow vezetésével
Midnight Disco
Hawaii Show

Afrika Show
Midnight Disco

Triton vízi show
Program terv

Triton show beharangozása és résztvevők toborzása a játékra
Táncos felvezető az animátorok által
Nevezés a versenyre
Triton Show levezénylése Jack Sparrow által
Eredményhirdetés, nyeremények kiosztása
Táncos levezető show, közönség bevonása a
táncba
Játékokat a közönség plusz 1 óráig kötetlenül
használhatja

„ …Légy te is kalóz, járd a vizeket Táncolj a szirénekkel, szi”
gorúan víz felett. Triton király vízre száll, gyoztes
hada ös�-

sze áll, Kalandozz barátaival egy órán át. Legyél te is Triton
sztár! Kaland, tánc, feledhetetlen élmények! ”

KRESZ Autósuli
Első látásra akár egy vidámparkból kiragadott kis részlet is lehetne. Láthatunk egy pályát, ahol színes kisautók szabályos köröket
írnak le egy képzeletbeli kisváros utcáin. Az autókat gyerekek vezetik, akik megállnak a stoptáblánál, elengedik a gyalogost, és
csak akkor nyomják a pedált, ha zöldre vált a lámpa. Ha közelebb
megyünk kis székeken figyelő hallgatóságot találunk, akik épp egy
játékos elméleti oktatáson vesznek részt. Ha még közelebbről tájékozódunk, megtudhatjuk, mi történik valójában: A gyerekek egy
közlekedésbiztonsági élményprogram résztvevői.

Az Eltérő Sebesség Egyesület közhasznúságát bizonyítja, hogy oktatási intézmények is üdvözlik és integrálják a társaság által kifejlesztett módszereket, adaptálják projektjeiket. Az egyesület fontosnak és nélkülözhetetlennek tartja a gyermekek közlekedésre
nevelését. Küldetésünk, hogy a gyerekek fokozatos életkor specifikus fejlesztésével képesek legyenek az önálló és biztonságos
tájék zódásra, közlekedésre.

A projekt játékos formában, elektromos kisautók vezetésének lehetőségével, látványos megjelenéssel hívogatja a 3-14 éves korosztályt. A gyerekek szakmailag
képzett moderátorok segítségével biztonságosan, zárt
pályán belül autóznak, miközben teljesítik a közlekedéssel kapcsolatos feladatokat és észrevétlenül fontos
szabályokat sajátítanak el.

Különleges Show ajánlataink
Dob show
Egy látványos show műsor, melynek lüktetése, ritmusa a fürdőbe varázsolja a latin életérzést. A hallgatóság bevonásával
a műsor mindenki számára emlékezetes élményt szolgál.

UV show
UV-Akrobata zsonglőrök lélegzetelállító, virtuóz műsora UV
Lámpákkal megvilágítva, UV reagens jelmezben UV-s eszközökkel 2-3 fő előadásában 15 percben

LED show
Extra erős fényerő, extravagáns világító jelmezek, világító zsonglőrjátékok és
speciális eszközök, mindez egy fergeteges 10 perces show-műsorba sűrítve.

Tűz zsonglőr show
Látványos, 20 perces tűzzsonglőr show 2 fő tűzzsonglőrrel, több eszközzel.
A műsor közben füst és ködgép használatával színesítik a fellépést, a show
utolsó perceiben pedig még engedélyt nem igénylő pirotechnikai elemeket
is felhasználnak. Szemet kápráztató Led fénnyel zsonglőrelőadás.

Különleges Show ajánlataink
Copacabana show
Az igazi karneváli hangulat megteremtése, térben és időben
kalandozva venezuelai, kubai, puerto ricoi, brazil táncok bemutatásával.

Keleti show
Sejtelmes díszletek, titkokkal teli atmoszféra, gyönyörű hastáncosok: vendégeiket a mesés keletre varázsoljuk el, ahol
megismerkedhetnek az arab világ csodáival és rejtelmeivel.
Plusz költségért lehetséges vízipipát, tűznyelőt vagy fakírt
rendelni.

Moulin Rouge show
Extra erős fényerő, extravagáns világító jelmezek, világító zsonglőrjátékok és
speciális eszközök, mindez egy fergeteges 10 perces show-műsorba sűrítve.

Afrika show
Látványos, 20 perces tűzzsonglőr show 2 fő tűzzsonglőrrel, több eszközzel.
A műsor közben füst és ködgép használatával színesítik a fellépést, a show
utolsó perceiben pedig még engedélyt nem igénylő pirotechnikai elemeket
is felhasználnak. Szemet kápráztató Led fénnyel zsonglőrelőadás.

Karib Dj és zenekar
Hamísíthatatlan karibi életérzés és ritmusok! A hangulatért felelős zenekar
vagy dj becsempészi a napfényt a zenén keresztül a tánctérre.

Tematikus Élőszobrok
Az „élőszobrozás” nem csak mutatvány, szórakoztató látványosság, hanem
egy önálló installáció, művészet, mely üzenetet hordoz. Fesztiválok, rendezvények, megnyitók, vásári komédiázások elengedhetetlen kelléke, látvány –
melynek jelenléte színesíti a rendezvény színvonalát, érdeklődést kelt.

Köszönjük figyelmét!
Tegyen próbára minket, kérje
árajánlatunkat!

Cím : 1106 Budapest, Jászberényi út 45.
Telefonszám : 06 1 290 – 0630
Mobil: +36 70 358 3649
E-mail : showanimacio@showanimacio.hu
Weboldal:
http://showanimacio.hu/

A bemutatkozóban található tematikus napok minta tervezetek,
melyek a megrendelő igényeinek megfelelően átalakíthatóak.
Több napos animáció esetén minden nap más-más tematikára épül.

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.triton-show.hu/

