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ŠVENTĖ CIRKO 
PALAPINĖJE



Idėja

Geriausia pramoga nuo pat Antikos laikų, 
neblėstanti ir nepabostanti klasika, 
smagiausi prisiminimai ir spalvingiausi 
pasirodymai – CIRKAS!
Mes kviečiame jus į estetišką, įdomų, 
energingą, pagal jūsų poreikius parengtą 
ir visas gražiausias šventės spalvas 
įkūnijantį cirką!  irko palapinė laukia
jūsų!



Aprangos kodas

Spalvingas, iššaukiantis bei atskleidžiantis 
keisčiausias bei ekstravagantiškiausias Jūsų 
asmenybės dalis kostiumas, arba išskirtinė 
detalė – plunksnos, skrybėlės, kepurės.



Vakaro veidas

VIAČESLAVAS MICKEVIČIUS
Kerintis cirko trupės vadovas, gebantis 
prikaustyti visų svečių dėmesį ir išjudinti 
net didžiausius surūgėlius!

Viačeslavas -Profesionalus aktorius 
rengiantis įspūdingus gatvės cirko 
pasirodymus, kurie sužavi publiką savo 
natūralumu, smagumu, humoru. 
Pasirodymų metu žongliruojama 
įvairiausiais daiktais, demonstruojami 
akrobatiniai numeriai, atliekami ugnies 
triukai, o visa tai apipina neblėstantis 
Slavkos humoras.



Cirko Artistai
DIAMONDS SHOW

• 4 šokėjos, 4 šokiai.
• Akrobatinis šokis, moters gyvatės 

šokis, 
• burleskos šokis, šokis su lanku. 



Cirko Artistai
TRIJŲ MERGINŲ ŠOKIS 
SU MILTAIS

• Šio sezono naujovė. 
• Nuostabą keliantys akrobatiniai, 

bei gimnastiniai trijų merginų 
atliekami triukai supinti su šokiu, 
bei specialiu elementu miltais. Šis 
numeris tarsi atgaiva akims ir 
sielai leis Jums pasinerti į 
fantazijos pasaulį. 
• Trukmė: 6-8min. 



Cirko Artistai
ŠOU SU UGNIMI

• Kaitinantis bei abejingų 
nepaliekantis ugnies valdovų šou. 
Tai neįprasta muzikos, šokio bei 
triukų su ugnimi sintezė. 
Kiekvienas pasirodymas –vis 
kitoks, nepaprastas..Atimantis
žadą bei sekundei priverčiantis 
žiūrovą  pamiršti kvėpuoti... 
Pasiruoškite ugnies karščiui ir 
spindintiems Jos atspindžiams ant 
šokančių kūnų.



Cirko Artistai
SARE ROMA

Klajokliai muzikantai
pasiruošę užkurti tikrą 
čigonišką pirtį čia pat – cirko 
palapinėje!



Mentalistas
NICHOLAS KIN

2003 m. Nicholas pradėjo praktikuoti 
mentalizmo meną, kurio mokėsi iš tokių 
pasaulyje pripažintų meistrų kaip britų 
mentalistas Derren Brown. Nuo 2004 m. 
Nicholas Kin pirmais pasirodymais pradėjo 
savo kaip mentalisto karjerą. Lietuvoje 
mentalistas pristatė jau šešias savo 
autorines šou programas, taip pat dalyvavo 
didelio masto bei populiarumo 
susilaukusiuose užsienio TV projektuose. 



Vakaro metu dalyvausite 
žaidimuose, atrakcijos cirko 
tematika.  Mėgausitės skaniausiais, 
spalvingiausiais patiekalais, 
gėrimais ir smagiai nusiteikusių 
aplinkinių draugija. Cirko trupė jau 
laukia palapinės užkulsiuose. Ar
svečiai rikiuojasi eilėje?

VAKARO VEIKLOS



Nori pergudrauti savo likimą? 
O galbūt paskleisti meilės
kerus? Apsisaugoti nuo blogių
akių, atrasti savo talentus, ar
pašaukimą?
Užsuk pas klajoklę čigonę ir ji 
atsakys į visus tau rūpimus
klausimus.. 

BŪRĖJA



Raudonos užuolaidos, vintažiniai
cirko plakatai, nepakartojamas 
apšvietimas...Sukursime Jums 
magišką stilizuotą fotoerdvę cirko 
tematika, kurioje galėsite įamžinti 
nepamirštamas vakaro akimirkas 
kartu su cirko artistais.
O kad fotografuotis  būtų dar 
smagiau, parūpinsime Jums 
netikėto, linksmo rekvizito tiesiai iš 
cirko palapinės!

FOTOSIENA



POPKORNAI/
CUKRAUS VATA

Simboliniai skanėstai, be kurių 
neegzistuoja nė vienas cirkas– popkornai
bei cukraus vata! 

Juos pasigaminti galėsite patys, o kad būtų 
dar spalvingiau ir įsimintiniau– paruošime 
įvairių priedų, kuriais galėsite papuošti 
savo saldžius šedevrus.

Pramoga, kuri pralinksmina kiekvieną 
vakaro dalyvį, išlaisvina fantaiją bei nuneša 
į saldžiausią pasitenkinimo momentą. 



Atkreipkite dėmesį į pačią renginio idėją. 

Jums netinkamas programos dalis, veiklas,  ar renginio detales galime 
pakeisti kitomis arba jų atsisakyti. Mes pasiruošę surasti jums maksimaliai 
priimtiną bendradarbiavimo variantą. Visi klausimai sprendžiami susitikimų 
metu.



Direktorius 
Egidijus Švarcas
+370 648 56747

Renginių Prodiuserė 
Greta Paukštė
+370 643 42527

info@artistotus.lt
greta@renginiaiverslui.lt

BENDRAUKIME!

www.renginiaiverslui.lt
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