BURLESQUE
BURLESQUE
SHOW
SHOW

CZYM JEST BURLESKA?

MOJA OFERTA
Pokaz solowy

Burleska jest rodzajem sztuki performatywnej wykonywaną zazwyczaj przez pojedynczą artystkę. Jej
początki we współcześnie znanej
formie sięgają pierwszej dekady XX
wieku, dlatego też często pojawiają
się w niej nawiązania do stylu lat
20’, 30’ i 40’. Jest to elegancka
sztuka uwodzenia publiczności w
klasycznym, retro stylu. Elementy
striptizu pozbawione są wszelkiej
wulgarności, jednak pomimo tego,
przedstawienia kierowane są do
widzów dorosłych.

Wykonanie dwóch lub trzech pokazów trwających około 6 minut
każdy, które na parę magicznych chwil oderwą Twoich gości od rozmowy i przeniosą ich w fantastyczny świat luksusowej elegancji,
klasycznego spektaklu w stylu retro i nienachalnej kobiecości.
Występ tego typu ma charakter niespodzianki dla gości i może, ale
nie musi być zapowiadany i stanowi jedynie bardzo miły przerywnik w ciągu całego wieczoru.

Pokaz dwóch performerek z elementami obsługi konferansjerskiej
Co dwie tancerki, to nie jedna! Wraz z koleżanką wprowadzę Twoich
gości w fascynujący świat burleski. Nauczę ich reagować na występ
oraz podpowiem, na co należy zwracać uwagę. Pokazy mają podobną formułę do występów solowych, jednak są bardziej zajmujące dla gości. Pokazy odbywają się wówczas co 30 minut, resztę
czasu goście mogą spędzić na rozmowie, przy barze lub na papierosie.

DLACZEGO BURLESKA?

Pełen wieczór z burleską ze śpiewem, konferansjerką
i udziałem przynajmniej 3 performerów

W burlesce niesamowicie istotny jest kontakt z publicznością.
To jej reakcja przeważa o sukcesie pokazu. Inaczej niż w przypadku koncertów lub przedstawień teatralnych widownia jest
angażowana do odpowiadania
performerce, uczestniczenia w
choreograﬁi, czasem nawet pomagania w ściąganiu kostiumu.
Burleska w moim wykonaniu
łączy w sobie grę aktorską,
taniec
oraz
humorystyczne
akcenty kabaretowe, a wszystkie
te elementy zdobią piękne, własnoręcznie wykonane kostiumy.
Gwarantuję, że Twoi Goście
takiego rodzaju przedstawienia
długo nie zapomną.

Podczas imprezy tego typu Twoi goście przychodzą specjalnie na
około dwugodzinne przedstawienie, podczas którego mają okazję
poznać różne oblicza burleski w wykonaniu kilku performerów. Wydarzenie zawiera profesjonalną konferansjerkę, która sprawnie
przeprowadzi publiczność przez kolejne pokazy, nauczy prawidłowej reakcji na performerki oraz zabawi śpiewem i żartami, a w międzyczasie zachęci do leczenia przy barze złamanych przez piękne
performerki serc. W repertuarze mogą znaleźć się także imprezy
tematyczne lub okolicznościowe:
-Tropikalna kraina, w której egzotyczna barmanka przygotuje słodkiego niczym miód drinka, a kubańska showgirl uwiedzie energetycznym tańcem.
-Wieczór fetyszowy - skóra, lateks, szpicruty! Dla miłośników mocnych wrażeń w różnych kształtach i rozmiarach
-Klasyczna burleska, czyli wszystko to, co najlepsze w jednym miejscu. Długie błyszczące suknie, wachlarze z piór, puszyste boa, gorsety...
Czego chcieć więcej?
Święta, walentynki, dzień kobiet, urodziny Szefa... dopasujemy
pokazy do każdej okoliczności!

Paweł Jurczyk | @pablifotostudio

THE BEST OF
BARMANKA

Oops I did it again – klasyczny pokaz burleski
w stylu Old Hollywood. Długi peniuar z falbanami, szeroki pas do pończoch i różowe, strusie pióro do zabawy z publicznością - tu
Minou uwodzi widownię przyznając się
“Oops! I did it again!”. Pokaz rozpoczynamy
toastem z publicznością i kończymy klasycznym tańcem z wachlarzami z piór. Istna uczta
dla oka!

BLUE SEDUCTION

Muzyka - “Oops! I did it again!” - Max Raabe
oraz “The sinner” - Isaac Delusion
Długość pokazu 7:45
Pokaz interaktywny, wymagany bezpośredni
dostęp ze sceny. Występ zawiera rozsypanie
konfetti na widownię.

OOPS I DID IT AGAIN
Energetyczny pokaz prezentujący nowoczesny
sposób przyrządzania i kosztowania drinków
w stylu Minou. Tropikalna piękność w kwiatowo owocowej koronie nawiązując bliski kontakt
z widownią daje skosztować w bardzo ﬁnezyjny
sposób drinka przygotowanego na oczach
publiczności. Daj się skusić egzotycznej barmance i pozwól sobie na spróbowanie najsłodszego
trunku z najsłodszego dekoltu polskiej sceny burleski!
Muzyka - “Zouka” Bang La Decks oraz “I like to
move it, move it” z ﬁlmu Madagaskar.
Długość pokazu – 6:30
Pokaz jest w dużej mierze interaktywny, więc
wymagany jest bezpośredni dostęp ze sceny do
publiczności. Wymagany niewielki stolik na
scenie.

Blue
seduction
uwodzicielska
klasyka
w najczystszej postaci. Zjawiskowy kostium,
tysiące połyskujących kryształów, gorset i zabawa
z pończochami... czego chcieć więcej od kobaltowej kusicielki? To zdecydowanie najbardziej
elegancka i klasyczna propozycja w całym zestawie kabaretowych pokazów.
Muzyka - "I wanna drink You sober" Bitter:Sweet
Długość pokazu - 5:49
Pokaz interaktywny, wymagany bezpośredni
dostęp do widowni ze sceny. Pokaz może być
zakończony wylaniem na ciało szampana lub, w
przypadku braku warunków na wilgoć, rozsypaniem konfetti z butelki.

HOT SALSA
Interaktywny pokaz o latynoskim
charakterze.
Humorystyczna
historia buteleczki sosu Tabasco,
która przemienia się w gorącą
tancerkę latino. Wielobarwne frędzelki otulające tancerkę podkreślają każdy krok ognistej salsy,
a chrupiące nachosy stanowią
zarówno rekwizyt, jak i przekąskę.
Muzyka - “La vida es un carnaval “ - Celia
Cruz oraz “Naughty girl” salsa remix - Beyonce.
Długość pokazu - 4:50
Pokaz interaktywny, wymagany bezpośredni dostęp ze sceny. Podczas pokazu
widownia zostaje obsypana konfetti oraz
oblana niewielką ilością wody z brokatem
(nie zostawia śladów). Możliwe umieszczenie niewielkiego napisu, który zostanie
odsłonięty w ostatnich chwilach pokazu.
Wymagany niewielki stolik na scenie.

GIFTED LADY
Kabaretowa klasyka z dużą dozą gry
aktorskiej! Gifted lady opowiada humorystyczną historię divy, której
serce chcą skraść adoratorzy wysyłając jej mniej lub bardziej wyszukane prezenty. Chcesz wiedzieć,
jakie prezenty lubią otrzymywać kobiety? Pokaz
„Gifted
lady”
bawi
i uczy mężczyzn jak
uszczęśliwiać swoje
damy odpowiednimi podarunkami.

Muzyka - vintage instrumental
z efektami dźwiękowymi oraz “I’m
a good girl” - Christina Aguilera
z ﬁlmu “Burleska”
Długość pokazu - 4:30
Wymagany niewielki stolik na
scenie.

GENTLEMAN
Gentleman – elegancka femme fatale
szuka swojej oﬁary, aby uwieść, rozkochać
i porzucić. Klasyczna propozycja w stylu lat
20 zawierająca taniec z boa z piór do klimatycznej muzyki vintage. Czarny kostium
pokryty setkami lśniących kryształków
przykuwa wzrok, a klasyczna choreograﬁa
zakończona tassels twirling (wprowadzenie
w ruch frędzelków na piersiach) skutecznie
te spojrzenia usprawiedliwia.

MR. PERFECT / MR. PERVERT
Fetysz, retro i kabaret - miks najlepszych rzeczy w burlesce! Klasyczny
początek jest pantomimiczną opowieścią o idealnym mężczyźnie,
który w żadnym wypadku nie zwiastuje tego, o czym performerka
będzie fantazjować w drugiej części
występu. Taniec na krześle, szpicruta, skóra i ćwieki - to drugie oblicze
niewinnej ślicznotki marzącej o Ukochanym.

Muzyka - “Just one dance” Caro Emerald
oraz “Night train” Louis Prima
Długość pokazu - 6:50
Pokaz interaktywny, wymagany bezpośredni dostęp ze sceny. Występ rozpoczyna
się wejściem z zapalonym papierosem,
który jest gaszony po kilkunastu sekundach. Wymagany niewielki stolik na scenie.

Muzyka - “Moscow mule” Skeewiff
oraz “Nasty boy” Christina Aguilera
Długość pokazu - 6:50
Wymagane stabilne krzesło bez poręczy oraz niewielki stolik na scenie.
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