


  
Najlepsi artyści w kraju podNajlepsi artyści w kraju pod
okiem Madame de Minouokiem Madame de Minou
zapewnią Twoim Gościomzapewnią Twoim Gościom
niezapomniane burleskoweniezapomniane burleskowe

show! Bez półśrodków,show! Bez półśrodków,
burleska w czystej,burleska w czystej,

spektakularnej postaci!spektakularnej postaci!

  
Organizujesz balOrganizujesz bal

karnawałowy?karnawałowy?



Zaprezentuj swoim GościomZaprezentuj swoim Gościom  
czołówkę polskiej burleskiczołówkę polskiej burleski  

w składzie:w składzie:



Princess BeatryczePrincess Beatrycze

Występuje już od wielu lat,Występuje już od wielu lat,
tancerka wielu stylów – odtancerka wielu stylów – od
jazzu po sambę. Fuzjajazzu po sambę. Fuzja
rock’n’rolla i sexapilu, świeżościrock’n’rolla i sexapilu, świeżości
i doświadczenia. Jedno jesti doświadczenia. Jedno jest
pewne – na scenie będziepewne – na scenie będzie
ogień!ogień!



Wokal i prowadzenieWokal i prowadzenie
Katie CashKatie Cash



Oraz spinająca wszystko w całośćOraz spinająca wszystko w całość
Madame de MinouMadame de Minou



Pokaz w kPokaz w kieliszkuieliszku

Takie wydarzenie nie może obyć sięTakie wydarzenie nie może obyć się
bez must see klasycznej burleski, czylibez must see klasycznej burleski, czyli
pokazu zakończonego spektakularnąpokazu zakończonego spektakularną
kąpielą w gigantycznym kieliszkukąpielą w gigantycznym kieliszku
szampana. Beatrycze z Katie Cashszampana. Beatrycze z Katie Cash
rozgrzeją Widownię do czerwoności,rozgrzeją Widownię do czerwoności,
a Minou skutecznie schłodzi zapędya Minou skutecznie schłodzi zapędy
kropelkami szampana szczepukropelkami szampana szczepu
Qranowka, rocznik 2023, prosto zQranowka, rocznik 2023, prosto z
hotelowej kuchni.hotelowej kuchni.  



Rewia burleski w praktyce

Na bal noworoczny proponujemy 2 lub 3 okołoNa bal noworoczny proponujemy 2 lub 3 około
30-40 minutowe sety rozdzielone około 20-30-40 minutowe sety rozdzielone około 20-
minutową przerwą (przedziały czasowe dominutową przerwą (przedziały czasowe do
ustalenia). Każdy set składa się z 3 pokazówustalenia). Każdy set składa się z 3 pokazów
wokalnych oraz 2 najbardziej ekskluzywnychwokalnych oraz 2 najbardziej ekskluzywnych
wystąpień burleskowych, po jednym od każdejwystąpień burleskowych, po jednym od każdej
performerki.performerki.



Na finał ostatniego setu jest
przewidziany punkt
kulminacyjny w postaci
pokazu z kieliszkiem. Po
zkończeniu występów
artystki dołączą do Gości na
parkiecie.



Ceny zaczynają się odCeny zaczynają się od  
10.000 zł.- Ostateczna10.000 zł.- Ostateczna
wycena zależy od miejsca iwycena zależy od miejsca i
terminu wydarzenia.terminu wydarzenia.

Cena zawiera:Cena zawiera:
- pełną oprawę taneczno-- pełną oprawę taneczno-
wokalną.wokalną.
- dojazd na miejsce- dojazd na miejsce
wydarzenia.wydarzenia.



JESTEŚMY ELASTYCZNE
Zaprezentowana oferta jest wielokrotnieZaprezentowana oferta jest wielokrotnie
realizowanym scenariuszem dedykowanymrealizowanym scenariuszem dedykowanym
wydarzeniom o podobnym charakterze. Zwydarzeniom o podobnym charakterze. Z
powodzeniem sprawdzi się także na Państwapowodzeniem sprawdzi się także na Państwa
imprezie. Jeśli jednak wymagania są inne -imprezie. Jeśli jednak wymagania są inne -
budżet jest skromniejszy, lub wręcz przeciwnie,budżet jest skromniejszy, lub wręcz przeciwnie,
apetyt jest większy, z przyjemnościąapetyt jest większy, z przyjemnością
dostosujemy skalę show do wydarzeniadostosujemy skalę show do wydarzenia
indywidualnie.indywidualnie.



INNE WARIANTY

występ solowy Madame de Minouwystęp solowy Madame de Minou    
połączenie burleski ze śpiewem (Minou i Katie Cash)połączenie burleski ze śpiewem (Minou i Katie Cash)
- czyli 15 min show co godzinę- czyli 15 min show co godzinę  

rozszerzenie show o kolejną performerkę burleskirozszerzenie show o kolejną performerkę burleski  
dodatkowa atrakcja o zupełnie innym charakterzedodatkowa atrakcja o zupełnie innym charakterze
np: iluzjonista, fire show, sztuki cyrkowe, pole dance,np: iluzjonista, fire show, sztuki cyrkowe, pole dance,
akrobatyka i wiele, wiele innych...akrobatyka i wiele, wiele innych...  

Na mniejszy apetyt:Na mniejszy apetyt:

Dla bardziej wymagających:Dla bardziej wymagających:



Do realizacji pokazu z kieliszkiem wymagana jest wysokośćDo realizacji pokazu z kieliszkiem wymagana jest wysokość
pomieszczenia min 3,5 metra.pomieszczenia min 3,5 metra.  

  
W związku z dużym zainteresowaniem ofertą o przyjęciu zleceniaW związku z dużym zainteresowaniem ofertą o przyjęciu zlecenia

decyduje wpłata zadatku w wysokości 50% całkowitej kwoty.decyduje wpłata zadatku w wysokości 50% całkowitej kwoty.
  

  Przy eventach poza terenem Warszawy wymagany jest nocleg dlaPrzy eventach poza terenem Warszawy wymagany jest nocleg dla
określonej liczby osób najlepiej w miejscu wydarzenia.określonej liczby osób najlepiej w miejscu wydarzenia.

  
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany występujących Artystów (z wyjątkiem Madame deZastrzegamy sobie możliwość zmiany występujących Artystów (z wyjątkiem Madame de

Minou) w zależności od ich dostępności.Minou) w zależności od ich dostępności.



Słowo od MinouSłowo od Minou

Bardzo mi miło, że są Państwo zainteresowaniBardzo mi miło, że są Państwo zainteresowani
sztuką burleski. Madame de Minou to uosobieniesztuką burleski. Madame de Minou to uosobienie
jakości i najwyższej klasy estetyki burleski. Ręczęjakości i najwyższej klasy estetyki burleski. Ręczę
swoją zwyciężoną koroną, że Państwa szanowniswoją zwyciężoną koroną, że Państwa szanowni

Goście na długo zapamiętają naszą Rewię.Goście na długo zapamiętają naszą Rewię.
Będzie mi tym bardziej miło, jeśli po występieBędzie mi tym bardziej miło, jeśli po występie

będziemy mogły wraz z artystkami towarzyszyćbędziemy mogły wraz z artystkami towarzyszyć
Gościom w zabawie już w nieco mniej oficjalnymGościom w zabawie już w nieco mniej oficjalnym

charakterze.charakterze.



Pokaz najlepiej rezerwować mailowo pisząc na adres:Pokaz najlepiej rezerwować mailowo pisząc na adres:
  

burlesque@madamedeminou.plburlesque@madamedeminou.pl
  
  

Do zobaczenia na Twoim wydarzeniu!Do zobaczenia na Twoim wydarzeniu!
  


