НПВПГПДИШОА ЗАБАВА ЗА ДЕЦУ
„Новогодишња чаролија зле виле”
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
Бпјана Ђуращкпвић
Иван Иванпв
и Деда Мраз

Ова љубавна приша прати згпде и незгпде принца, кпјег је зла вила свпјим шинима
претвприла у жапца, a кпји живи у бунару. Једнпга дана, на бунар у кпјем је живеп зашарани
принц – жабац, дпщла је принцеза...
Да ли ће јпј успети да скине зле шини са жапца? Ппщтп су у тпку нпвпгпдищои празници у ту
пришу ће бити 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, a трајe пкп 45 минута.
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: 23. и 29. Децембар 2018.
Услуге:
Пакетиће кпје дпстављате дп хптела, нащи радници преузимају пдлажу у пбезбеђен
прпстпр, и у дпгпвпренпм термину их изнпсе исппд јелке ради ппделе.
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.
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