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Představujeme Vám taneční skupinu,

CARAMELLA
CLOGG and WESTERN DANCE SHOW
která zpestřuje program mnoha plesů, firemních večírků, závodů trucků, westernových rodeí,
propagačních kampaní, country bálů, sportovních akcí a country festivalů. Naše skupina je
českým divákům známa také ze zábavných televizních pořadů a videoklipů country skupin.
Caramella zaujala diváky na mnoha vystoupeních po celé Evropě, USA a Turecku.
NÁŠ REPERTOÁR
• kabaret & chicago - malý návrat do Chicaga a dob plných jazzu.
• country & western - kovbojové a country girl vám předvedou divoký západ i českou polku.
• muzikálová show - pásmo na sebe navazujících tanců s příběhem a dobovými kostýmy.
• kankán - rozverný kankán v podání dlouhonohých tanečnic.
• clogging - velmi efektní amerického styl stepu, který tančíme na dynamickou hudbu.
• irský tanec - jak softy tak stepové vystoupení
• škola country tance - zajistíme veselou výuku jednoduchých country tanců pro Vaše hosty.
• exhibiční tance - zpestříme Vaše hudební vystoupení, speciální bláznivá vystoupení.
• veletrhy - krásné tanečnice upoutají pozornost právě k Vašemu výstavnímu stánku.
• speciální vystoupení - pro unikátní příležitost (svatby, narozeniny, oslavy, charity,…).
• společný program se skupinou Nota Bene - tančíme na živou hudbu.
ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY VYSTOUPENÍ
• pódium - pevná souvislá plocha ideálně dřevěná (parkety, prkna) bez škvír. Je možná baletizol,
hladké desky. Rozměry pódia šxd 3x3m(dle počtu tanečníků).Lino, dlaždičky,
koberec, tráva, písek a beton jsou pro step nevhodné a vystoupení bude silně
ochuzeno o step – CLOGGING. Lze dát pouze nestepová vystoupení.
• zvuk - možnost přehrát CD, minidisk. Odposlechy a reproduktory na pódiu.
• světla – vhodné přední osvělení tanečníků, zvláště při večerních venkovních vystoupeních.
• šatna - uzamykatelná šatna. Věšáky nebo konzole na zavěšení kostýmů. Zrcadla a židle.
• občerstvení - zajištění pití pro tanečníky, občerstvení dle domluvy.
• možnost dojet autem přímo před budovu.
• možnost vyvěšení transparentu CARAMELLA, sponzora A.C.T. a CAG, dle domluvy.
REFERENCE
vánoční večírky České spořitelny s A. Hámou a S. Nálepkovou, firemní párty pro ČSOB, firemní párty
pro CHIRŠ s R. Nedvědem, společné vystoupení s H. Janků, večírek pro firmy Olympus, Siemens,…
Více na stránkách. www.caramella.cz
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