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Wat hebben wij u te bieden

CARAMELLA
CLOGG and WESTERN DANCE SHOW
Zoals u kunt zien op onze website www.caramella.cz, U kan in het bijzonder klikken in het
Programma in het linker menu met verschillende shows. Tijdens uw festival doen we gewoonlijk
elke dag maximaal 5 tot 6 verschillende bolken of optredens, Elk van 10 tot 12 minuten, elke blok
heeft de inhoud van 3 à 4 dansen van 3 min. ( dit kan variabel zijn dit ligt aan de hoeveelheid van
het aantal dansers)
We bieden u specifiek het volgende:
Amerikaanse kleding Speciaal en aantrekkelijke manier van tap dancing, welke eigen is aan een
deel van de geschiedenis en cultuur van de United States, in het verleden nauw verbonden met
het traditionele bluegraas muziek van de Appalachian Bergen, maar nu gebruiken zij van
hedendaagse muziek.Verschillende shows van 3 minuten elk, koppels/meisjes alleen/jongensmeestal 3 à 4 dansers per demo blok.
Irish tap-dance. Lord of Dance achtige optreden – 1 of 2 koppels - 3 min.
Musical shows Een gevarieerd programma met eigen choreograaf met thema`s van de
beroemde musicals zoals, Best Little Whorehous in Texas, Moulin Rouge en Chicago.
Western couple dances Met traditional costumes met 3 a 4 Koppel’s.
Cowboys Playboys Een Show met 3-4 jongens + 1 meisje - circa 3 min.
French cancan Apart, of aaneengesloten met cowboy`s die dansen in een blok van 6 min.
Cheerleaders 4-6 meisjes – 3 min
Het bovenstaande is voorbeeld van wat voor shows dat we kunnen doen.We combineren altijd
Indivuele dansen in een paar varianten, altijd aan te passen aan de eisen van de organisator.
Tap dansen maakt een groot deel uit van onze show, een kwaliteit dans vloer is zeer gewenst,
Hoewel een andere stevige ondergrond kan natuurlijk ook. Buitenom de show betrekken wij ook
het publiek bij onze optredens. Ook geven we workshops van traditionele country dansen en
square dansen en alles gebaseerd op de Amerikaanse Clogging. Een specialiteit van ons is, het
dansen op een LIVE BAND. Een lange tijd hebben wij samengewerkt
Met country & Bluegrass band NOTABENE. Zij deden hun eigen muziek programma + Caramella
deed dansblokken samen met de band, de band kan ook spelen tijdens onze dans workshops
VOORWAARDEN
Meestal komen wij naar een festival met 9 dansers + 1 maneger dit is een totaal van 10 personen
Vereist is een solide dansvloer,met podium monitors, zodat de dansers de playback muziek
kunnenhoren. We nemen onze eigen playback muziek mee op een MP3 player of een Cd player
Vereist is een kleed kamer om onze costuums aan te trekken.
We nemen aan dat accomodatie,eten en drinken word verzorgd door organisator.
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REFERENTIES
In het verleden kon u Caramella dans groep zien tijdens vele country & western festivals in
geheel Europa. Enkele voorbeelden hieruit zijn: Interlaken-Trucker &Country Festival, In
Zwitserland zijn we al voor de vijfde keer uitgenodigd tijdens het (www.trucker-festival.ch).Ook
tijdens het Silkeborg festival te Denemarken.Evenementen in Parijs, Trévillers, Cagnes sur Meer,
Crapone or Ardéche (Frankrijk), Floralia Country festival Oosterhout (Nederland)
En nog vele optredens meer in o.a Duitsland, Oostenrijk en Italië.Bij alle bovengenoemde
festivals hebben we al meerdere keren opgetreden.
PROGRAMM
Mini: 1- 4 Tänzer ; 3 x 12 Minuten oder 6- 8 einzelne Auftritte ca. 3 Minuten ; Preis: 600.-euro
Standard: 7 - 8 Tänzer ; 4 x 15 Minuten, oder 8 x 6 Minuten ; Preis: 800.- euro

Erstattung der Fahrkosten - Benzin + Unterkunft
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