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RENGINIO IDĖJA

Tai spindintis ryškus vakarinis renginys. Jus ir
Jūsų svečius linksmins arabų ir persų pasakų
personažai. Šviesos efektai ir dekoracijos
sukurs paslaptingą rytietiškos nakties
atmosferą. Jūs pasijusite tarsi rytų šeichais ir
sultonais. Vakaro programoje Jūsų laukia
rytietiškas „pilvo“ šokis, „moters gyvatės“
pasirodymas, fakyro šou. Ši Jūsų įmonės
šventė, tai unikali galimybė pajusti magišką,
egzotišką rytų dvelksmą.



APRANGOS KODAS

Prašmatnus, blizgantis. Daug „briliantų“,
„aukso“. Moterys vilki čadromis, vyrai dėvi
turbanus. Pilna laisvė Jūsų fantazijai. Taip pat
galima rengtis arabiškų pasakų motyvais:
nykštukas Mukas, Piemenys, Ali Baba ir 40
plėšikų, Šecherezada, Šeichai.



RENGINIO VEDĖJAI Jūsų laukia nepaprasti vedėjo metami išbandymai ir linksmos užduotys, kurioms 
atlikti prireiks šiek tiek išmonės, fantazijos ir geros nuotaikos.

DAINIUS MARTINAITIS



RENGINIO EIGA



PASITIKIMAS

Puošnūs svečiai -“šeichai“, sultono kvietimu
atvyksta į puotos vietą. Damos pasipuošę aksomais,
šilkais, auksu bei “brangakmeniais“. Tik jiems
atsiradus renginio vietoje, jaučiamas malonus
smilkalų aromatas, nosį kutena aromatingas kaljano
dūmas. Skamba rytietiška muzika. Svečius pasitinka
vakaro vedantysis bei “šeimininkas“- Sultonas
Abdurahmanas (renginio vedantysis). Atvykę
svečiai, šnekučiuojasi gurkšnodami rytietišką
kokteilį. Visiems susirinkus, sultonas kviečia burtis
drauge. Visų susirinkusių svečių pasiteirauja iš
kokio regiono jie atkeliavo, ir kaip jie jaučiasi šioje
šventėje, ir savaime suprantama, į sceną pakviečia
ypatingai gerbiamą ir lauktą savo svečią -
Garbingiausią Šeichą (įmonės vadovą) sveikinimo
kalbai.



Svečiams užkandus prigęsta šviesos, sumirga prožektoriai ir į salę įsisuka... žavingos pilvo šokio šokėjos. Tikriausiai dar nei
viena sultono puota neapsiėjo be įspūdingo ir gundančio pilvo šokio. Šokėjos gundo susirinkusius šventėje šokio judesiais ir
ugniniais žvilgsniais.

Sultonui labai žingeidu, kiek daug atvykę į šventę gerbiami svečiai žino apie jo mylimą šalį Arabiją ir nuostabias rytų pasakas.
Prasideda protmušis.

Klausimai gali būti labai sukti. Už teisingiausius arba šmaikščiausius atsakymus , dosnūs apdovanojimai  - auksas bei kitos 
brangenybės.



Toliau vyksta magiška ir spalvinga programa,
įvairiausių rytietiškų pasakų motyvais.

Šventinį vakaro šurmulį nutraukia atklydusi
čigonė, kuri siūlosi išburti svečiams
sėkmingą ateitį. Svetingas Sultonas „leidžia“
jai įsikurti jaukiame kampelyje, kur svečiai
galės sužinoti, kokia atetis jų laukia.

Trumpam atsipūtimui nepakenks ir karališkas
kaljano dūmas (kaljano“ kampelis“ veikia
visą vakarą). Fone groja arabiška muzika.
Svečiai gali toliau šokti, užkandžiauti,
gurkšnoti.



SULTONIŠKAS AUKCIONAS.
Salėje stovi didžiulė puošni dėžė aprišta
raudonu kaspinu.Bet kas joje niekas nežino!
Vakaro vedantysis viską užsuka taip, jog
turtingi šeichai bei jų damos be gailesčio iš
kišenės traukia grynuosius, kad tik ši
“stebuklinga“ dėžė su savo turiniu atitektų
būtent jiems! Daiktą nusipirkti galima ne tik
pinigais - drabužiais, papuošalais,
automobiliai ir pan. (surinkti daiktai ar pinigai
po to grąžinami jų savininkams).
Aukcionas tęsiasi - sumos didėja, įtampa
auga, atmosfera kaista !

Vakaro metu daug magijos ir netikėtumų –
įspūdingi rytietiški šokiai, pati lanksčiausia
moteris-gyvatė bei fakyro šou. Veiksmai,
kurie nuolat keičiasi ir įtraukia į tikrą 1001
nakties magiją.



ASTROLOGIJOS PRANAŠYSTĖS SU NAGLIU ŠULIJA

Sužinokite ką jums atneš Naujieji metai pagal
astrologiją - kokios šių metų datos bus palankios
meilei, karjerai, kada tikėtis finansinės gausos pagal
Jūsų zodiako ženklą. Į Jums numatytą likimą
žvilgtelėti padės vienintelis ir nepakartojamas –
Naglis Šulija.



Visi žaidimai gali būti komandiniai ar individualūs. Paskirstymas komandomis vyks  svečiams atėjus į 
renginį. Arba komandų skirstymo galima atsisakyti, visi žaidimai vyks individualių rungčių principu. 
Principus aptarsime sužinoję Jūsų pageidavimus.

Jums iš esmės pritarus renginio idėjai, išklausius Jūsų pastabų, būtų tikslinamas, detalizuojamas 
scenarijus. Norime atkreipti dėmesį, kad tiek muzikinė programa, tiek žaidimai gali keistis priklausomai 
nuo Jūsų pageidavimų. 
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