DIVADELNÉ PREDSTAVENIA – EVENTY NA KĽÚČ – PRENÁJOM MASKOTOV

Predstavenia
Mnohí umelci sa zhodnú na tom, že deti sú síce náročnejšie publikum,
ale o to vďačnejšie a prirodzenejšie. Malého diváka nie je
jednoduché zaujať.
Najkrajšie je však to, že existuje mnoho umelcov, ktorí majú
dostatok trpezlivosti a najmä lásky k deťom. Lásky je až toľko,
že im venujú svoju tvorbu.

O nás
Sme manželský pár. Voláme sa Róbert a Lucia,
pochádzame z východného Slovenska priamo
spod Tatier. Máme 2 krásne deti a divadelným
predstaveniam sa venujeme už viac ako 3 roky.

Popletajka

SKRÁTENÝ KONCERT
Organizujete
podujatie,
event,
firemný
večierok či festival a potrebujete osloviť detské
publikum,
prípadne aj rodičov? Výborne.
Vytvorili sme
skrátenú verziu koncertu.
Rovnako veľa zábavy, pozornosti a radosti ako
veľký koncert, no časovo a finančne menej
náročný.
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ROZPRÁVKOVÉ DVOJIČKY
Vytvorili sme rozprávkové dvojičky Tárajka
a Popletajky. Prinášajú rovnako veľa zábavy
ako samotní herci Tárajka a Popletajky,
bez potreby osobnej účasti hercov. Majú
vlastnú Minidisko show a sú súčasťou
narodeninových osláv po celom Slovensku.

Z ROZPRÁVKY
DO ROZPRÁVKY
Hľadanie začarovanej
Pandy Vandy plné
zábavných situácií,
pesničiek a tancov
s kamarátmi Mimoňmi,
Shrekom, levom Alexom,
kráľom Julienom, Olafom
a inými postavičkami.

HĽADANIE
STRATENÉHO
PIRÁTSKEHO
POKLADU
Fascinujúce divadlo plné
efektov a atrakcií. Detičky
tu spoznajú nových
kamarátov, ktorí ich budú
sprevádzať na ceste
za pokladom.

Predstavenia
sú vhodné pre
deti už od 1 roku,
rodičov, starých rodičov,
firemné akcie, podujatia
pre verejnosť, otváracie
ceremoniály, oslavy
a mnohé ďalšie.
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Tárajk
o

Kamaráti
a alternujúci herci
Tárajko a Popletajka veľa cestujú po svete
a preto je možné, že nebudú k dispozícií
vo vami požadovanom termíne. Na potulkách
svetom sme precestovali veľa krajín, spoznali
mnoho národov a detičiek. Skamarátili sme
sa aj s ďalšími rozprávkovými postavičkami.
Predstavujeme vám alternujúcich hercov
rozprávkovú dvojicu – Fúzika a Nezábudku
a hereckú dvojicu – Bojka a Zmrzlinku.

Bojko a Zmrzlinka

Narodeninová oslava
s Tárajkom a Popletajkou
•
•
•
•
•

súťaže
minidisko
krájanie torty
balónové kreácie
maľovanie na tvár

Plyšová bábika a CD
ako darček pre oslávenca.
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Fúzik

Výchovno-zábavné predstavenie

k a Nezábudka

Ako správne triediť odpad

Eventy na kľúč
Zábavné programy
na deň detí a Mikuláša
•
•
•
•
•

realizovali sme už stovky akcií
máme prvotriedne kostýmy a doplnky
event s nami je interaktívny a zábavný
skúsené tímy po celom Slovensku
vieme program rôzne kombinovať
a prispôsobiť vašim požiadavkám

Chemická show
s Profesorom
Hokusom-Pokusom
Jedinečná a zábavná chemická show,
počas ktorej deti zažijú ukážku niekoľkých
zaujímavých pokusov.
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Obchodík
Novi
nka

!

DVOJICA PLYŠOVÝCH HRAČIEK
TÁRAJKO A POPLETAJKA
Plyšové hračky potešia všetky detičky. Obľúbené
postavičky, Tárajka a Popletajku, môžete kúpiť
samostatne alebo spolu a so zľavou. Vhodné
na objímanie, hru, divadielka, rôzne zábavné
aktivity a šibalstvá.

Certifkát bezpečnej hračky.
Vhodné aj pre najmenších.

PRI ODBERE NAD 100 KS VÝRAZNÁ ZĽAVA

CD NAJVESELŠIE PESNIČKY
PRE VAŠE DETIČKY

CD MINIDISKO SLOVENSKÉ HITY

Pesničky z CD sú dostupné aj na:
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Staňte sa súčasťou
príbehu
V určitej pravidelnosti tvoríme a zverejňujeme videá
na Youtube kanál, tvoríme obsah na sociálne siete
a vystupujeme na predstaveniach. Najmä v online
priestore vidíme možnosti spolupráce.
Takto sa môžete stať súčasťou príbehu:

• propagácia produktov / značky –
cez umiestnenie produktov do videí
a obsahu
• sponzorované videá – napríklad propagácia
priestorov, atrakcií pre deti aj rodičov
• súťaže o produkty / služby
• mnohé ďalšie

Najdôležitejšie pre nás je spolupracovať s firmami, ktoré
činnosťou, službami alebo produktmi zapadajú
do konceptu Tárajka a Popletajky. My budeme
pravidelne zvyšovať kvalitu výstupov a ak nám
to spolu bude dávať zmysel, radi budeme
spolupracovať s vami.

Ponúkame
nahrávanie reklamných
videoklipov, skladieb,
upútaviek, jinglov.

MÁME RIEŠENIE PRE KAŽDÝ
EVENT ČI PODUJATIE URČENÉ
PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ.
Vytvoriť dokážeme vystúpenie na mieru podľa požiadaviek klienta. Môžeme
zakomponovať vašich maskotov, slogan, prípadne iné propagačné prvky.
Opýtajte sa nás na aktuálne možnosti spolupráce alebo rovno napíšte svoju
predstavu. Radi sa stretneme a porozprávame.
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Maskoti
BOHATÝ VÝBER MASKOTOV NA PRENÁJOM

Nafukovací maskoti
Inovácie a novinky prinášame na Slovensko
medzi prvými. V ponuke napríklad máme mega
nafukovacích maskotov.
Mega nafukovací maskoti majú výšku viac ako
3 metre a sú obrovskou atrakciou pre deti aj
dospelých.
Vhodné na akékoľvek podujatia do interiéru aj
exteriéru. Odporúčame najmä pre firemné eventy,
kultúrne podujatia, svadby, detské narodeninové
oslavy a akcie spojené s Dňom detí, Mikulášom
a podobne.
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Festival maskotov
a postavičiek z rozprávok
Vhodný pre obchodné
centrá, lyžiarské strediská,
aquaparky, firmy, organizácie,
či iné inštitúcie, kde hlavnými
aktérmi podujatia budú
maskoti a rozprávkové
postavičky.

Od 10 do 100 maskotov

ROZPRÁVKOVO
VÍKEND S MASKOTMI
A DIVADELNÝMI
PREDSTAVENIAMI
U nás si oddýchnete aj VY – rodičia!
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Prenájom atrakcií
V ponuke máme viac ako 30 zábavných
atrakcií rôzneho druhu. Dokážeme zabaviť
kohokoľvek. Stačí povedať, pre koho
organizujete podujatie a my vyskladáme
atrakcie tak, aby sa všetci zabavili.

Moderátori pre vaše podujatie
PONÚKAME ŠIROKÚ DATABÁZU MODERÁTOROV V RÁMCI SLOVENSKA.
Vieme ponúknuť profesionálnych moderátorov známych z televíznych
obrazoviek, moderátorov z radov hercov či spevákov, ale aj nespočetné
množstvo mladých talentovaných cenovo dostupných moderátorov –
animátorov.
Naši moderátori ovládajú viacero svetových jazykov a majú skúsenosti
v moderovaní akcii rôzneho druhu.
Nájdeme toho správneho moderátora pre akýkoľvek event či rozpočet.
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TOP PREMIÉRA NA SLOVENSKU

SME VÝHRADNÝM DRŽITEĽOM
LICENCIE PRE SLOVENSKO.
MOŽNOSŤ OBJEDNAŤ SI
NÁVŠTEVU PSÍKOV ZO SERIÁLU
PAW PATROL TLAPKOVÁ PATROLA
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Umelci deťom –
Tárajko a Popletajka
Mnohí umelci sa zhodnú na tom, že deti sú síce náročnejšie publikum,
ale o to vďačnejšie a prirodzenejšie. Malého diváka nie je jednoduché
zaujať.
Aké rozprávkové postavičky poznáte?
Ak ste rodičia, pravdepodobne mnoho. Za každou
rozprávkou je skupina hercov alebo jednotlivec.
Spoznajte hercov Tárajka (Róbert) a Popletajku (Lucia).
Herectvu sa spoločne venujeme niečo viac ako tri roky
a spoločne sme realizovali niekoľko stoviek predstavení
v rámci Slovenska a Česka. Máme za sebou aj niekoľko
predstavení v Amerike či Nemecku. Detičky nás môžu
kedykoľvek vidieť vďaka moderným technológiam.
Aktívne rozvíjame YouTube kanál. Na sociálnej sieti
Facebook vyhlasujeme zaujímavé súťaže. Sme tu
pre každého.
Malých aj veľkých. Šírime dobrú náladu a poslanie.
Najväčšou inšpiráciou pre ďalšiu tvorbu sú naše vlastné detičky.



ahoj@tarajkoapopletajka.sk



0903 144 870 | 0905 524 996
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