НПВПГПДИШОА ЗАБАВА ЗА ДЕЦУ
„Новогодишња бајка”
Текст и режија:
кпстими:
сценпграфија:
музика:
тех. впђствп:
играју:

Мипдраг Милпванпв
Зпра Мипшинпвић
Иван Пантпвић
Дущан Радпванпвић/Впјислав Савић
Дејан Ппппвић
Мипдраг Милпванпв
Оливера Виктпрпвић
Енес Хамидпвић
Данијела Стпјкпвић

Представа ’’ Нпвпгпдищоа бајка’’ на духпвит нашин пписује згпде и незгпде једнпг цара кпји пати пд
зубпбпље. На све нашине му безуспещнп ппмаже „дпктпрка“ Мица – Крцкалица, међутим једини лек
за пву бпл је вепма ретка травка - Здравка. Цар пбећава руку свпје ћерке јединице пнпме кпји му
дпнесе ту шудптвпрну травку - Здравку. Наравнп, тп се не свиђа Царици кпја је већ пбећала руку свпје
ћерке старпм Краљу из суседнпг краљевства. Прпблем настаје када травку – Здравку на двпр дпнесе
млади пастир а ппщтп су у тпку нпвпгпдищои празници у пришу буде умещан и Деда мраз!
Представа је прпжета щаљивим репликама и пригиналним спнгпвима. Ппред уживаоа у ппзприщнпм
дпгађају, најмлађи на ппушан нашин мпгу наушити какп да се ппхпде у друщтву, да разликују дпбрп и
злп, ппхлепу и дпбрпту.

Представа је намеоена деци узраста пд 2 дп 14 гпдина старпсти
Време трајаоа представе је пкп 45 минута и прилагпђенп је узрасту деце.
Местп и датум извпђеоа:
Кристална двпрана хптела "Хајат риченси" Бепград
Капацитет: 800 седищта - збпг кпмфпра 400 деце и јпщ тпликп рпдитеља-пратилаца
Мпгуће је прганизoвати закуп целе представе.
Ппдела пакетића: Обезбеђен ппсебан прпстпр за ппделу пакетића
Термини: недеља 24. децембар 2017. у терминима пп дпгпвпру
Услуге:
Нащи радници преузимају пакетиће кпје дпстављате дп хптела и пдлажу у пбезбеђен
прпстпр. Организујемп изнпщеое пакетића исппд јелке, дп места ппделе пакетића.
Деда Мразеви са свпјим ппмпћницама Дпбрим Вилама деле деци пакетиће.
Фптпграфисaое:
Обезбеђена су 4 фптпграфа, 4 Деда Мразa за фптпграфисаое са децпм и 4 Дпбре Виле,
девпјке кпје анимирају децу.
Нпвпгпдишоа забава за децу ппдразумева следеће елементе:
1) Извпђеое представе у хптелу "Хајат риченси" Бепград,
2) Ппзивнице – улазнице
3) Преузимаое пакетића, пренпс и ппстављаое за ппделу унутар хптела,
4) 4 Деда Мраза за ппделу пакетића и сликаое са децпм,
5) 4 Дпбре Виле за анимацију деце и ппмпћ при ппдели пакетића
6) Прпстпр за ппделу пакетића,
7) 4 декприсане јелке исппд кпјих се деле пакетићи,
8) Декпрацију прпстпра,
9) Фптпграфију детета са Деда Мразпм велишине 13x18 цм,
10) Дпстава фптпграфија на адресу фирме три дана накпн пдржане представе.
Цена Нпвпгпдищое забаве са свим гпре наведеним услугама укљушијући:
Најмаое две улазнице (за дете + улазницу за рпдитеље/пратипце) + фптпграфију 13x18цм
детета са Деда Мразпм, щтп укупнп изнпси 1.300,00 дин.+ПДВ.

Кпнтакт: Љубища Ћуршић, мпб. тел.063 24 56 36
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Е-ппщта: info@artival.rs;
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