Ugnies šou spektaklis
„INFERNO“

Šiame unikaliame 20-25 min. trukmės renginyje galėsite ne tik stebėti įspūdingą ugnies
šou spektaklį apie susižavėjimą, aistrą, kovą bei amžinos Meilės triumfą, bet ir patys sudalyvauti
paslaptingose jo apeigose.
Renginys gali vykti bet kurioje Jūsų pageidaujamoje vietoje, taip pat galime pasiūlyti
profesionalią garso aparatūrą spektaklio įgarsinimui.
Žiūrovų ir atlikėjų saugumui bei spektaklio kokybei užtikrinti būtini šie techniniai
reikalavimai.

Renginį sudaro:
•

Iškilminga meilės aukuro įžiebimo ceremonija; žiūrėti čia

•

17 min. trukmės spektaklis „INFERNO“, kuriame išvysite:
o 4 skirtingus personažus vilkinčius įspūdingais kostiumais; žiūrėti čia
o 11 unikalių šokių atliekamų naudojant skirtingus įrankius; žiūrėti čia
o netikėtus specialiuosius efektus. žiūrėti čia

•

Jaunųjų fotosesija prie liepsnojančių širdžių skulptūros; žiūrėti čia

•

Palinkėjimų ritualas su gintaro dulkėmis; žiūrėti čia

•

Papildomi pasiūlymai specialiai Jūsų šventei. žiūrėti čia

Meilės aukuro įžiebimo ceremonija

Renginys prasideda simboline meilės aukuro
įžiebimo ceremonija.

Jos metu jaunieji, kartu laikydami deglą,
įžiebia specialiai tam skirtą aukurą, taip
duodami pradžią šeimos ir amžinos meilės
triumfui, o taip pat ir pačiam spektakliui.

Veikėjai
Spektaklyje „INFERNO“ Jūs išvysite keturis skirtingus, savitą charakterį bei nuotaiką
perteikiančius, personažus:

Izira – iš pirmo žvilgsnio trapi, tačiau stebinanti
savo grakštumu bei lankstumu. Tyrumo bei
atsidavimo simbolis.

Megara – impulsyvi bei pavydi. Įkūnijanti
begalinę aistrą ir tuštybę.

Tanajas – atkaklus drąsuolis, įveikiantis visas
jam skirtas kliūtis. Jo šokiuose atsispindi vikrumas
ir plastika.

Azalas – simbolizuoja vyrišką jėgą bei energiją.
Jo šokiai grėsmingi, papildyti kovos judesiais.

Spektaklis „INFERNO“

Įžanga
Iš tamsos išnyra Izira ir
liepsnojančiais fakelais.

Megara su

Suskambus pirmiesiems muzikos garsams jos
uždega keturis aukurus, kurie degs viso
pasirodymo metu ir žymės pasirodymo aikštelės
ribas.
Kiekvieno aukuro įžiebimą palydi nedidelis
sprogimas su liepsnos fontanu.

Vyriška jėga
Azalo šokis pradedamas netikėtu akinančiu
blyksniu bei baltų dūmų uždanga.
Suskamba grėsminga, greitėjanti, itin
dinamiška muzika, šokio metu atsiskleidžia
vyriška jėga ir energija.
Muzikai staiga nutilus, veikėjas sustingsta
scenoje.

Lyriškas vėduoklių šokis
Tylios melodijos lydima scenoje pasirodo
Izira su degančiomis vėduoklėmis.
Ji elegantiškai ir grakščiai šokdama vilioja
Tanają, kuris neatsispiria jos kerams, ir jie
drauge pasileidžia suktis meilės sūkuryje...

Aistra ir pavydas
Į sceną su liepsnojančia lazda rankose žengia
Megara, kurios kerštinga širdis negali leisti
mylimiesiems likti kartu.
Išvijusi mylimuosius, savo aistringu šokiu ji
vilioja Azalą, siekdama panaudoti jo jėgą
piktiems kėslams.
Azalas neatsispiria ugningai Megaros aistrai
ir įsitraukia į jos pasiūlytą pavojingą jausmų
žaidimą.

Merginų šokis
Su degančiomis grandinėmis rankose į sceną
žengia Izira, negalinti susitaikyti su mintimi, kad
Megara nutraukė jų meilės šokį.
Užverda kova – skambant energingai ir
greitai muzikai merginos grasina viena kitai
ugnimi ir taip stengiasi parodyti savo šaunumą.

Trio
Siekdamas
varžoves tarp
Tanajas.

sutaikyti
jų įsiterpia

Tobula sinchronija sukuria
harmonijos ir taikos įspūdį,
tačiau Izira vėl laimi vaikino
širdį, o Megara lieka atstumta
įsimylėjėlių.

Meilės šokis
Likę dviese Izira ir Tanajas demonstruoja
besąlygišką pasitikėjimą bei atsidavimą vienas
kitam – šokio metu atliekami ypač pavojingi,
visiško
susitapatinimo
su
partneriu
reikalaujantys
judesiai valdant degančias
grandines.

Azalo ir Tanajo kova
Tuo
tarpu
atstumtoji
Megara,
negalėdama
susitaikyti su pralaimėjimu,
mėgina atkeršyti svetimomis
rankomis – scenoje pasirodo
Azalas ir įvyksta dviejų vyrų
kova.
Šįkart blogis ir neapykanta
nugali – Tanajas krenta nuo
ugninio kalavijo kirčio...

Mirties karalystė
Kovoje kritęs Tanajas
atsiduria mirties karalystėje. Į
gyvųjų pasaulį jis galės grįžti,
jei sugebės nieko neregėdamas
nueiti visą jam paskirtą kelią...
Kelionę iš mirusiųjų į
gyvųjų pasaulį simbolizuoja
šokis užrištomis akimis su
žaižaruojančiomis
smilkyklėmis rankose, kurių
skleidžiamos ugnies dulkės
lengvai plevena ore.

Tūrinė ugnies konstrukcija
„Mirties karalystės“ šokio fone pasirodo
veikėjas su degančia tūrine piramidės
konstrukcija.
Sukama piramidė kelia įtampą ir palydi
Tanają kelionėje į gyvųjų pasaulį.

Meilės triumfas
Ugnies
šou
spektaklis
užbaigiamas
pergalės
ir
triumfo šokiu, kuris suvienija
visus anksčiau pasirodžiusius
veikėjus,
šlovinančius
didžiausias kliūtis nugalėjusią
visagalę Meilę.

Vykstant
„Meilės
triumfo“ šokiui uždegama
dviejų susipynusių širdžių
skulptūra (2 m x 3,5 m).

Spektaklio kulminacija
Scenos gilumoje pasirodo veikėjas su
„kibirkščių lietumi“, taškančiu žiežirbas
net 30 metrų.

Specialieji efektai
Ugnies šou spektaklio metu išvysite šiuos specialiuosius efektus:
•

Nedidelis sprogimas su liepsnos fontanu įžiebiant aukurus „Įžangoje“;

•

Akinantis blyksnis ir baltų dūmų uždanga šokio „Vyriška jėga“ pradžioje ir
„Lyriškame vėduoklių šokyje“;

•

Ugnies kamuolio sprogimas šokyje „Aistra ir pavydas“;

•

Žaižaruojančios ugnies dulkės „Mirties karalystės“ šokio metu;

•

„Kibirkščių lietus“ taškantis žiežirbas net 30 metrų spektaklio kulminacijoje.

Jaunųjų fotosesija

Po
spektaklio
jaunieji
pakviečiami nusifotografuoti
prie liepsnojančių širdžių
skulptūros.

Palinkėjimų ritualas su gintaro dulkėmis

Renginio pabaigoje svečiai
kviečiami
palinkėti
jauniesiems viso ko geriausio,
metant į aukurą gintaro dulkes.
Tai sena lietuvių tradicija
lemianti visų palinkėjimų ir
norų išsipildymą.

Įmetus gintaro dulkes į ugnį
sprogsta nedidelis blyksnis,
žymintis stebuklingą gintaro
dulkių galią ir užtikrinantis
palinkėjimo išsipildymą.

Papildomi pasiūlymai

Pirotechnikos efektai
Ugnies šou spektaklio eigą
galime
papildyti
įvairiais
pirotechnikos efektais.
Kaina 200 Eur.

Liepsnojantys inicialai bei
užrašai
Specialiai Jūsų užsakymu
galime pagaminti skaičius ar
inicialus, uždegamus scenos
gale „Gėrio triumfo“ šokio
metu.
Kaina 60 Eur.

Finalinis fejerverkas
Pasirodymo pabaigoje galime iššauti jūsų
pasirinktą finalinį fejerverką.
1,5 min fejerverko kaina 200 Eur.
1,5 min intensyvaus fejerverko kaina 350 Eur

Kojūkininkai su degančiais lankais
Spektaklio šokius papildo du nauji
personažai – kojūkininkai nešini didžiuliais
liepsnojančiais lankais.
Kaina 200 Eur.

Atsiliepimai
„„Viduramžių pasiuntinių” komanda mūsų kompaniją pažįsta nuo 2007 m. Per 8
bendradarbiavimo metus ši kompanija nedavė priežasties rinktis kitų fakyrų. Džiaugiamės šia
pažintimi, dar nei viename renginyje „Viduramžių pasiuntinių” komanda neteko nusivilti.
Anaip tol – patraukli atsiskaitymo ir kainos forma, programos kaita ir skirtingos
variacijos, komandos lankstumas įvairiose situacijose, įspūdingas šou, kuriame gausu šokio,
kovos elementų ir pirotechnikos.
Ačiū „Viduramžių pasiuntiniams”, kad visada galima Jumis pasitikėti!“
Remigijus Žiogas
„Trys karaliai“

„Išties galima būtų viską apibūdinti keliais sakinukais:
1. Jūs esate punktualūs, viską atliekate laiku.
2. Suderinus pasirodymą pagal scenarijų, jis atitinka šimtu procentu ir pateisina visus lūkesčius.
3. Siekdami išlikti rinkoje Jūs nuolat tobulėjate.“
Vaidas Kvedaras
„Mezo renginiai“

„Nuoširdžiai Jums dėkojame už bendradarbiavimą. Esate pareigingi, punktualūs ir
lankstūs, o Jūsų renginiai nepaprastai gražūs.“
Darius
„Riterio krantas“

„Viduramžių pasiuntiniai“
Tel. +370 600 21866
www.viduramziai.lt
info@viduramziai.lt

