Szanowni Państwo,
Trzymacie w dłoniach 13. edycję katalogu,
który stanowi kompendium naszej oferty
zamieszczonej na stronie internetowej

www.agencjaluxart.com
- największym w Polsce portalu branży
rozrywkowej - ponad 2000 propozycji.

23 lata na rynku!
Agencja Koncertowa LUXART działa
na rynku od 1996 roku, świadcząc usługi
kompleksowej organizacji wszelkich
wydarzeń kulturalnych.
Przez te wszystkie lata zjednaliśmy sobie
grono wiernych klientów.
Posiadamy wiedzę i kompetencje
pozwalające na podjęcie każdego
przedsięwzięcia związanego z produkcją
imprezy.
Jesteśmy w stanie zorganizować technicznie (angaż artysty, scena, światło,
nagłośnienie, garderoby, telebimy, lasery,
pirotechnika) koncert każdego, nawet
najbardziej wymagającego wykonawcy
zarówno krajowego, jak i zagranicznego.
Starannie wybieramy podwykonawców,
stawiając na firmy tylko o najwyższej
reputacji na rynku oraz posiadające
sprzęt
spełniający
wyśrubowane
wymagania.
Z roku na rok dynamicznie poszerzamy
swoją ofertę, wychodząc naprzeciw coraz
bardziej wymagającego rynku.

Czym się zajmujemy?
Koncerty Największych
Gwiazd
Od 23 lat produkujemy koncerty
największych Gwiazd polskiej sceny
muzycznej, a także Artystów zagranicznych.

Ekskluzywne eventy,
imprezy firmowe
Chcesz utrzymać doskonałe relacje
z klientem, nawiązać nowe kontakty
biznesowe, zwiększyć motywację
pracowników – pomożemy zorganizować niezapomnianą imprezę
z udziałem artystów, gwiazd estrady…
Organizujemy eventy – konferencje,
imprezy okolicznościowe, konferencje
sprzedażowe, pikniki, wydarzenia
kulturalne, imprezy integracyjne,
team-buildingi, bankiety, gale,
spotkania biznesowe.

Imprezy miejskie
Kompleksowo produkujemy duże
masowe imprezy miejskie, takie jak
Dni Miast, Sylwestry, czy kameralne
dożynki, pikniki rodzinne itp.

Dyskoteki, Kluby
Gwiazdy muzyki dance, disco, pop
w konkurencyjnych cenach i w znacznie
uproszczonych riderach technicznych.

Prywatne imprezy
okolicznościowe
Chcesz niebanalnie zorganizować
urodziny, wesele, bankiet, jubileusz,
wieczór panieński i kawalerski…?
Nasi artyści chętnie umilą Twoją
prywatną imprezę.

Odwiedź nasze serwisy internetowe:
www.agencjaluxart.com
Portal agencjaluxart.com jest największym w Polsce portalem branży rozrywkowej. Na naszej
stronie internetowej znajduje się potężna baza wykonawców związanych z organizacją imprez,
eventów itp. w kilkudziesięciu różnych kategoriach (ponad 2200 propozycji – stan na styczeń 2019.).
S

www.cennik-artystow.com

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz licznym sugestiom z Państwa strony uruchomiliśmy serwis,
w którym każdy będzie mógł poznać szacunkowy koszt honorarium artystów, a także dopasować
wykonawców do planowanego budżetu imprezy.

www.pokazykulinarne.com
Oferujemy pokazy i warsztaty kulinarne w wykonaniu popularnych aktorów, celebrytów oraz znanych
kucharzy prowadzących w telewizji swoje programy. Ugotować dla Państwa mogą także uczestnicy
niezwykle popularnych programów typu reality show o charakterystyce kulinarnej, takich
jak MasterChef, Hell’s Kitchen, Top Chef, Ugotowani.

Wypromuj się!
Wypromuj się z naszą pomocą! Chcesz, aby Twój zespół
grał więcej koncertów?
Jesteś artystą i pragniesz częściej występować?
Twoja technika estradowa jest rzadko wynajmowana?

Skorzystaj z naszej oferty!
Wyślemy dla Ciebie profesjonalną kampanię mailingową do ogromnej
bazy instytucji kulturalnych, hoteli i zaufanych klientów z branży
rozrywkowej za super niską cenę. Sprawdź to!
Zobacz więcej na: www.agencjaluxart.com/wypromuj-sie

Nasz zespół:

Dział obsługi klienta:

Promocja Artystów:

Promocja Artystów:

Iza

Łukasz

Michał

specjalista ds. sprzedaży

specjalista ds. e-marketingu

właściciel

tel. 728 801 721

tel. 602 652 305

tel. 604 349 905

biuro@agencjaluxart.com

lukasz@agencjaluxart.com

michal@agencjaluxart.com

Najpopularniejsze kategorie w serwisie:
www.agencjaluxart.com

NA TOPIE

lUx

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com

Concer ts & Events
EST. 1996

Paweł DOMAGAŁA
Jeden z najbardziej rozpoznawanych aktorów młodego
pokolenia. Największą pasją
Artysty oprócz aktorstwa jest
muzyka.
Jego piosenka „Weź nie
pytaj” stała się wielkim
przebojem, osiągając gigantyczną liczbę odtworzeń
na YouTube.

Filip LATO
LANBERRY
Autorka najnowszego hitu pt. „Ostatni most”, który szturmem
podbija najważniejsze listy przebojów. Ten singiel jest obecnie
najczęściej granym polskim utworem w polskich stacjach
radiowych, a klip do niego najchętniej oglądanym polskim
teledyskiem na Vevo i YouTube.
Lanberry na żywo brzmi jeszcze lepiej niż w nagraniach.
Jej koncerty to mieszanka popu i muzyki elektronicznej na najwyższym poziomie.

Po ogromnym sukcesie singli
„100”, który powstał z chórem
Sound’n’Grace oraz „Halo
Ziemia” Filip postanowił
wydać swój pierwszy solowy
album.
Wydawnictwo promuje utwór
„Krawiec”,
który
zdobył
bardzo pozytywne recenzje.

POPARZENI KAWĄ TRZY
Zespół złożony z dziennikarzy
Radia ZET i RMF FM.
Ich
muzyka jest mieszaniną wielu
stylów muzycznych takich jak
rock, punk, ska. Autorem
większości tekstów zespołu
jest Rafał Bryndal. Największe
przeboje zespołu: „Byłaś dla
mnie wszystkim”, „Okrutna, zła
i podła”.

SARSA
Kompozytorka, autorka tekstów.
Jej wielki przebój
„Naucz mnie” triumfował na
szczytach list przebojów przez
wiele miesięcy!
Charakterystyczny wokal Sarsy
stylistycznie stawiany był
obok głosu Dolores O’Riordan
z The Cranberries, Florence
Welch z Florence And The
Machine, Sia, CocoRosie.

Zobacz naszą pełną ofertę na stronie:

www.agencjaluxart.com

Monika LEWCZUK
Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, uczestniczka 5.
edycji programu The Voice Of Poland. Współautorka hitu
„Libre” nagranego z hiszpańskim wokalistą Alvaro Soler.
Jej singel „Ty i ja” (luty 2017) zdobył dwie platyny.
17 czerwca 2016 do sprzedaży trafił jej debiutancki album
studyjny zatytułowany „#1”, na który współtworzyła większość
piosenek.

Sprawdź zawsze aktualne ceny Artystów na stronie:
S

www.cennik-artystow.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage! facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com

NA TOPIE

Najpopularniejsze kategorie w serwisie:
www.agencjaluxart.com

lUx
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Natalia SZROEDER

Michał SZPAK

Mimo młodego wieku jej
dotychczasowe sukcesy sprawiły, że uznawana jest za
jedną z najzdolniejszych
i najbardziej popularnych
wokalistek młodego pokolenia. Artystka znana ze
wspólnych
występów
z Liberem. Wypromowała
między innymi wielki hit
„Lustra”.

Znany z kontrowersyjnego,
oryginalnego i androgynicznego wizerunku scenicznego. Zdobywca II miejsca
w programie talent show
X-Factor. W 2015 r. piosenką
„Jesteś bohaterem” wygrał
konkurs „SuperPremiery”
podczas 52. KFPP w Opolu.
Reprezentował Polskę na
konkursie Eurowizja w 2016 r.

Maja HYŻY

MARGARET

Jedna z najpopularniejszych
uczestniczek
programu
X-Factor. Doceniona przez
jurorów, pokochana przez
widzów. Maja na koncertach
wykonuje materiał z debiutanckiej płyty „W chmurach”
oraz
wybrane
covery
w autorskich aranżacjach.

Najświeższy głos polskiej sceny
muzycznej.
Słuchając jej
„Thank You Very Much”, „Cool
me down”, „Heartbeat” trzeba
stwierdzić, że ta dziewczyna ma
pomysł na siebie i na dobrą
zabawę razem z Wami. Tych
piosenek nigdy nie ma się
dosyć!

RED LIPS

Szymon CHODYNIECKI

Na polską scenę weszli energicznym krokiem prosto na
szczyty list przebojów. Singiel
„To co nam było”, za który na
festiwalu w Opolu grupa RED
LIPS otrzymała SuperJedynkę,
to utwór, który stał się złotym
przebojem.

Wokalista, producent, kompozytor. Artysta znany z hitu
„Sam na sam”, który często
gości w stacjach radiowych.
Nagrał też duet z Lodovicą
Comello znaną z pierwszoplanowej roli w znanym na
całym
świecie
serialu
„Violetta”.

Mateusz MIJAL
Jego single „Winny”, „Coś na
później”, „Niech się ludzie
śmieją” były jednymi z najczęściej pobieranych dzwonków na telefony komórkowe.
Jego klipy mają wielomilionową
oglądalność.
Co roku grywa blisko 150
koncertów.

Zobacz naszą pełną ofertę na stronie:

www.agencjaluxart.com

CLEO
Dziewczyna o słowiańskim
uroku z czarnym głosem,
królowa YouTube i pierwsza
Słowianka Rzeczpospolitej.
Odkryta przez Donatana
wydała w 2013 roku singiel
„MY SŁOWIANIE”, który stał
się jednym z największych
hitów radiowych.

Sprawdź zawsze aktualne ceny Artystów na stronie:
S

www.cennik-artystow.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage! facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

Najpopularniejsze kategorie w serwisie:
www.agencjaluxart.com

STAND-UP

STAND-UP

lUx

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com

Concer ts & Events
EST. 1996

Rafał Pacześ

Łukasz „Lotek” Lodkowski

Komediowa forma artystyczna
w postaci monologu przed
publicznością. Zdobywa coraz
większą rzeszę wiernych fanów.
Artyści za główny cel stawiają
sobie rozbawienie widzów.

Kacper Ruciński
Wiolka Walaszczyk

Karol Modzelewski

Katarzyna Piasecka

Abelard Giza

Michał Leja

Adam Van Bendler

Mariusz Kałamaga

Zobacz naszą pełną ofertę na stronie:

www.agencjaluxart.com

Tomasz Jachimek

Sprawdź zawsze aktualne ceny Artystów na stronie:
S

www.cennik-artystow.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage! facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

Informacje i zamówienia występów: : 604 349 905 / 728 801 721
e-mail: biuro@agencjaluxart.com
informacji i zamówienia:
604 349 905 lub biuro@agencjaluxart.com

Najpopularniejsze kategorie w serwisie:
www.agencjaluxart.com

DISCO POLO

DISCO POLO

lUx

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com

Concer ts & Events
EST. 1996

Akcent

Sławomir

Muzyczne propozycje dla tych,
którzy lubią luźną zabawę przy
największych hitach polskiej
muzyki tanecznej.
Znane Gwiazdy Disco Polo zawsze
porywają wszystkich do zabawy.

Bogdan Borowski – ex Milano
Piękni i Młodzi

CamaSutra

Andre

Playboys

MIG

Dejw

Kordian

Zobacz naszą pełną ofertę na stronie:

www.agencjaluxart.com

Weekend

Sprawdź zawsze aktualne ceny Artystów na stronie:
S

www.cennik-artystow.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage! facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

Informacje kontaktowe:
e-mail: koncerty@czadoman.pl
Facebook:
facebook.com/CZADOMAN
Menedżer CZADOMAN
Dominik Talarek
telefon: +48 536 347 240

Alicja Kolasińska to wokalistka występująca
pod
pseudonimem artystycznym Nicki.
Urodziła się 9 lutego 1994 roku w
Białymstoku. Jej przygoda z muzyką zaczęła
się
już
od
najmłodszych
lat.
Z a j m u j ą c c zo ł o we m i e j s ca w l i c z nyc h
konkursach i festiwalach piosenki
udowodniła, iż posiada słuch absolutny.
Swój pięciooktawowy głos szkoliła u najlepszych
instruktorów śpiewu w Polsce, m.in u słynnej Elżbiety
Zapendowskiej. Oprócz doskonalenia swojego głosu
artystka uczęszczała na lekcje gry na instrumentach
takich
jak
skrzypce,
pianino
czy
gitara.
Nicki, jako odkrycie 2017 roku, na pewno nie raz zszokuje
wszystkich fanów swoimi niebanalnymi i oryginalnymi
pomysłami. Każdy jej koncert to przygotowany na
najwyższym poziomie show, w którym energiczna i urocza
Nicki porwie każdego do wspólnej zabawy.
Oprócz pięknej i charyzmatycznej wokalistki, na scenie
podziwiać można wspaniałą oprawę efektów specjalnych, a
ta k że p ro fe s j o n a l nyc h ta n c e r zy.
.
Jej nowy solowy projekt to z pewnością prawdziwy
smaczekdla wszystkich fanów muzyki Dance
i Disco Polo.

Informacje i zamówienia koncertów:
604 349 905 / 728 801 721
e-mail: biuro@agencjaluxart.com

Conrado Yanez
Zwycięzca dziesiątej edycji „Must Be The Music”,
okrzyknięty polskim Louisem Armstrongiem!
Artysta zdobył uznanie jury oraz serca i głosy
tysięcy telewidzów.
Na repertuar koncertowy Conrado Yaneza składają
się piosenki Louisa Armstronga, Joe Cockera,
Elvisa Presleya, Toma Jonesa i innych.
Artysta ma świetny kontakt z publicznością!

Informacje i zamówienia koncertów : 604 349 905 / 728 801 721
e-mail: biuro@agencjaluxart.com
informacji i zamówienia:
604 349 905 lub biuro@agencjaluxart.com

Najpopularniejsze kategorie w serwisie:
www.agencjaluxart.com

ARTYŚCI ZAGRANICZNI

lUx

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com

Concer ts & Events
EST. 1996

Boney M

Oceana

ARTYŚCI ZAGRANICZNI
Nie tylko polskie, ale także
zagraniczne Gwiazdy mogą
zachwycić każdego widza.
Ogólnoświatowe hity znane
z telewizji, radia i internetu
zawsze przyciągają tłumy.

Danzel
UK Legends

Blues Brothers Show

Filatov & Karas

David Tavare

Thomas Anders – Modern Talking

Kate Ryan

Jimmie Wilson

Zobacz naszą pełną ofertę na stronie:

www.agencjaluxart.com

Rico Sanchez

Sprawdź zawsze aktualne ceny Artystów na stronie:
S

www.cennik-artystow.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage! facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

Najpopularniejsze kategorie w serwisie:
www.agencjaluxart.com

lUx

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com

ZESPOŁY COVEROWE

Concer ts & Events

NA TOPIE

EST. 1996

Tacy Sami

Italian Bee Gees

ZESPOŁY COVEROWE
Ogromny wybór zespołów
coverowych, a także tribute
bandów. Doskonałe aranżacje
i sobowtóry rozmaitych Artystów
oraz Gwiazd estrady obecnych,
jak również minionych lat.

Elvis na Bis
Grzegorz Wilk „Jaka to melodia?”

Sufler

Babylon

The Postman

Abba Mia

An Dreo e Karina

Wędrowne Gitary

Zobacz naszą pełną ofertę na stronie:

www.agencjaluxart.com

Tribute to Bryan Adams

Sprawdź zawsze aktualne ceny Artystów na stronie:
S

www.cennik-artystow.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage! facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

LESZCZE
Dansingowa super grupa Leszcze wraca na scenę pod wodzą energicznego i charyzmatycznego Macieja Miecznikowskiego!
W 2017 roku powrócił on do zespołu i od razu przypomniał, na co go stać! Powstał nowy program, na który składają się największe
przeboje Leszczy, a także świeże propozycje. Koncerty! Taniec! Radość! W repertuarze znajdują się takie hity, jak:
„Kombinuj Dziewczyno”, „Ta Dziewczyna” czy „Irena” oraz wiele, wiele innych świetnych utworów. Nowy show Leszczy tradycyjnie
oparty jest na angażowaniu publiczności do wspólnej zabawy! Całość dopełnia wspaniała oprawa świetlna!

Kabaret Katarzyna i Cezary Żak
Program estradowo-kabaretowy w wykonaniu aktorskiego
małżeństwa Katarzyny i Cezarego Żaków. Para małżeńska
nie tylko w życiu, ale i na ekranie (Ala i Karol Krawczykowie
w serialu „Miodowe lata”) stworzyła wiele znakomitych
kreacji aktorskich, ostatnio w serialu TV „Ranczo”,
gdzie Katarzyna wspaniale wcieliła się w postać
Solejukowej, natomiast Cezary brawurowo
zagrał podwójną rolę Księdza i
Oboje

znani

i

lubiani

Wójta.

prezentują

60-minutowy program artystyczny
oparty

na

znanych

piosenkach

(m.in. W. Młynarskiego, A. Osieckiej),
monologach, m.in.. z programu TV
„HBO na stojaka” oraz skeczach.
Program jest bardzo dobrze odbierany
przez publiczność.

Informacje i zamówienia koncertów : 604 349 905 / 728 801 721
e-mail: biuro@agencjaluxart.com
informacji i zamówienia:
604 349 905 lub biuro@agencjaluxart.com

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com

NA TOPIE

Najpopularniejsze kategorie w serwisie:
www.agencjaluxart.com

lUx
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PIOSENKA AKTORSKA

Michał Milowicz

Jacek Borkowski

Concer ts & Events

PIOSENKA AKTORSKA
Znani i lubiani Artyści, którzy
zajmują się nie tylko grą aktorską,
ale także twórczością muzyczną.
Nastrojowe recitale, interakcja
i bliskość z widownią.

Barbara Melzer – Retro Show
Jacek Kawalec

Kacper Kuszewski

Olga Bończyk

Jacek Wójcicki

Beata Rybotycka

Piotr Polk

Adrianna Biedrzyńska

Zobacz naszą pełną ofertę na stronie:

www.agencjaluxart.com

Grażyna Szapołowska

Sprawdź zawsze aktualne ceny Artystów na stronie:
S

www.cennik-artystow.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage! facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

Najpopularniejsze kategorie w serwisie:
www.agencjaluxart.com

ZNANI I LUBIANI
ZNANI i LUBIANI

lUx

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com
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EST. 1996

Alicja Majewska

Bernard Dornowski ex Czerwone Gitary

Największe przeboje głównie
polskiej sceny muzycznej, które
zna każdy z nas. Artyści łączący
pokolenia. Muzyka, która się nie
starzeje, a jedynie dojrzewa
z każdym rokiem i wiernymi
słuchaczami.

Andrzej Rybiński
Mariusz Kalaga

Maja i Andrzej Sikorowscy

Robert Janowski

Wojciech Gąssowski

Krzysztof Cugowski

Trzy Korony

2 plus 1

Zobacz naszą pełną ofertę na stronie:

www.agencjaluxart.com

Rudi Schuberth

Sprawdź zawsze aktualne ceny Artystów na stronie:
S

www.cennik-artystow.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage! facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

2 KONCERTY W JEDNEJ CENIE

2 KONCERTY W JEDNEJ CENIE

2 KONCERTY W JEDNEJ CENIE

Najpopularniejsze kategorie w serwisie:
www.agencjaluxart.com

lUx

ATRAKCJE NA IMPREZY

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com
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Carnival Stars

ATRAKCJE NA IMPREZY

Tańczący Malarz

Nie każda impreza musi opierać
się jedynie na występach
muzycznych. Warto zadbać o to,
aby nie zabrakło widowiskowych
atrakcji zarówno dla najmłodszych,
jak i trochę starszych. Cieszą one
nie tylko ucho, ale i oko.

Dancing Models
Tańczące fontanny

Stunt Show – Pokazy motocyklowe

Aleksandra Kiedrowicz

LaserMan

Teatr Ognia

Akrobatyka Siłowa

Fakir Show

Zobacz naszą pełną ofertę na stronie:

www.agencjaluxart.com

Teatr Cieni

Sprawdź zawsze aktualne ceny Artystów na stronie:
S

www.cennik-artystow.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage! facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com

NA TOPIE

POLECANI NA EVENT

Najpopularniejsze kategorie w serwisie:
www.agencjaluxart.com

lUx

POLECANI NA EVENT

Concer ts & Events
EST. 1996

The Hot Girls

Marcin Wyrostek

Każdy chce, aby jego event był
wyjątkowy. Polecamy Artystów,
którzy nie skupiają się jedynie na
dużych imprezach. Sprawdzą się
oni także podczas prywatnych
lub firmowych spotkań.

Duet skrzypcowy 2Be
Mariachi „Los Amigos”

Waldemar Malicki Filharmonia Dowcipu

Bilguun Ariunbaatar

Noc Burleski

Bardabusz Orchestra

Ladies of Power

Hirek Wrona

Zobacz naszą pełną ofertę na stronie:

www.agencjaluxart.com

DJ Adamus

Sprawdź zawsze aktualne ceny Artystów na stronie:
S

www.cennik-artystow.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami! Polub nasz fanpage! facebook.com/AgencjaKoncertowaLuxart

Zespół Bonum Voces stanowi niezawodny patent
na doskonałą zabawę.
Energetyczne utwory
wykonywane w ambitny i nowatorski sposób sięgają
korzeniami rdzennej muzyki narodów świata.
To okazja, aby wsłuchać się w melodie, które przetrwały
wieki i nieco bliżej poznać odległe kultury.
Spontaniczność,
pasja,
mistrzowski
kontakt
z publicznością to cechy, które niewątpliwie wyróżniają
zespół na rynku muzycznym.

e-mail: zespol@bonumvoces.pl
Telefon: 606 387 086 lub 503 938 088

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com

NA TOPIE

PROGRAMY DLA DZIECI

lUx

Concer ts & Events
EST. 1996

Najpopularniejsze kategorie w serwisie:
www.agencjaluxart.com

PROGRAMY DLA DZIECI

Ula Pakuła – Programy dla dzieci

Spotkania z Aidą

Organizując imprezę, nie zapominajmy o milusińskich. Najmłodsi
także chcą się czymś zająć. Warto
zapewnić im rozrywkę, dzięki
której dadzą ponieść się fantazji,
tańcząc, śpiewając,
jednym
słowem - bawiąc się.

Majka Jeżowska
Kaczki z Nowej Paczki
Kulfon i żaba Monika

Magdalena Tul
Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i producent.
Współpracowała z Teatrem Studio Buffo oraz Teatrem
Muzycznym Roma.

Od wielu lat jest wokalistką

w popularnym teleturnieju muzycznym „Jaka to melodia?”.
Widzowie znają ją również z programu „The Voice of Poland”
W 2011 r. reprezentowała Polskę na Międzynarodowym
Konkursie Eurowizji, śpiewając swój autorski utwór „Jestem”.

Informacje i zamówienia koncertów : 604 349 905 / 728 801 721
e-mail: biuro@agencjaluxart.com

Stefano
Terrazzino

Informacje i zamówienia koncertów : 604 349 905 / 728 801 721
e-mail: biuro@agencjaluxart.com
informacji i zamówienia:
604 349 905 lub biuro@agencjaluxart.com

Szafa Gra
Grupa wokalno - rozrywkowa „SZAFA GRA” powstała
w 2002 r. i od tego czasu wystąpiła na ponad 700 imprezach!
Repertuar „Szafy” to piosenki z lat 70., 80., 90., 00.
w ciekawych i zaskakujących interpretacjach – piosenki
znane, odkryte na nowo, wykonywane z dawką humoru
i przymrużeniem oka. Zespół w rewelacyjny sposób wciela
się w wiele gwiazd polskiej i światowej estrady.
Artyści wchodzący w jego skład mają za sobą duży dorobek
teatralno - estradowy.

Występowali podczas wielu festiwali, m.in:
Festiwal Top Trendy, Festiwal Opolski, Festiwal Dobrego Humoru,
Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, oraz na prestiżowych balach
biznesowych, eventach firmowych, imprezach prywatnych
w rezydencjach znanych biznesmenów i dla najważniejszych
VIP-ów w Polsce.

Wszyscy zaczynali w musicalu „Metro”, następnie kontynuowali
współpracę z duetem Józefowicz-Stokłosa, biorąc od początku
udział we wszystkich spektaklach Teatru Studio Buffo. Basia i Beata
ozdabiały swoimi piosenkami telewizyjny program „MDM” Manna
i Materny, wykonując w nim przez parę lat kilkaset piosenek.
Talent Artystów tworzących grupę dostrzegli również inni twórcy
zapraszając do współpracy i powierzając główne oraz pierwszoplanowe role w takich spektaklach, jak: „Crazy for you”, „Chicago”,
„Grease”, „Koty”, „Miss Sajgon”, „Upiór w Operze”, „Deszczowa
Piosenka”, „Rent”, „Mamma Mia”.

W skład grupy wchodzą gwiazdy warszawskich teatrów:
Buffo, Roma, Rampa i Syrena:

Basia Melzer
– uczestniczka 2. edycji programu
„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” w telewizji Polsat

Beata Wyrąbkiewicz
Wojciech Dmochowski
Rafał Drozd

Informacje i zamówienia koncertów : 604 349 905 / 728 801 721
e-mail: biuro@agencjaluxart.com
informacji i zamówienia:
604 349 905 lub biuro@agencjaluxart.com

Informacje i zamówienia koncertów : 604 349 905 / 728 801 721
e-mail: biuro@agencjaluxart.com
informacji i zamówienia:
604 349 905 lub biuro@agencjaluxart.com

Najpopularniejsze kategorie w serwisie:
www.agencjaluxart.com
informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
2 www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com

POKAZY LASEROWE

lUxlUx
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informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.agencjaluxart.com I biuro@agencjaluxart.com

POKAZY LASEROWE

POKAZY LASEROWE
Pokazy laserowe są najbardziej dynamicznie rozwijającym się rodzajem widowisk, coraz częściej
goszczącym na wszelkich imprezach kulturalnych. Są połączeniem przestrzennych efektów
laserowych, grafiki, efektów świetlnych, wizualizacji, dźwięku i całej bogatej gamy efektów
specjalnych tworzących niezapomniane widowisko.
Lasery oczarowują publiczność niemal magicznymi wizjami. Nie ma innego źródła światła
dorównującego im żywą i najbardziej nasyconą paletą kolorów, posiadają kontrast nieosiągalny
przez najnowsze technologie filmowe i video. Promienie laserów przebijają powietrze, odbijają
się rykoszetami od luster, oświetlają publiczność tęczą kolorów.
Oglądanie obrazów wyświetlanych przez lasery na ekranach, ścianach, budynkach, powietrzu
czy nawet na górach jest zdecydowanie piorunującym doświadczeniem i na długo zapada
w pamięci widzów. Pokazy przygotowywane są wraz ze specjalnie dopasowanymi podkładami
muzycznymi lub dostosowane do muzyki zaproponowanej przez zleceniodawcę.
Na życzenie przygotowujemy nieodpłatnie loga sponsorów, herby miast, znaki graficzne
dostarczone przez organizatora, które następnie zostaną wyświetlone w postaci animacji
podczas widowiska.
Pokazy laserowe spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa obowiązujące w Unii Europejskiej,
nie wymagają stwarzania specjalnych stref bezpieczeństwa oddzielających od publiczności oraz
angażowania dodatkowych służb np. straży pożarnej.
Nasze atuty to lasery o mocach nawet do 100W, profesjonalne systemy sterowania,
wykwalifikowana kadra i wieloletnie doświadczenie.

Lasery mogą uatrakcyjnić każde wydarzenie na wiele sposobów, zaczynając od prostych pokazów przestrzennych, poprzez
pokazy graficzne zsynchronizowane z muzyką, światłem, projekcjami video i na olbrzymich pokazach plenerowych z pirotechniką
i wodą kończąc.
SZCZEGÓŁOWE OPISY ZASTOSOWAŃ LASERÓW, ZDJĘCIA ORAZ FILMY
NA STRONIE: www.agencjaluxart.com
Oto niektóre z zastosowań laserów:

POKAZY PRZESTRZENNE (beam show) to pojedyncze wiązki światła, płaszczyzny, figury kreślone
przez promień lasera w powietrzu. Aby efekt był dobrze widoczny potrzebny jest dym,
który wytwarzany jest przez specjalne wytwornice, za pomocą sztucznych ogni lub dymu
teatralnego. Posiadamy wytwornice mogące zadymić stadion piłkarski w ciągu zaledwie 5 minut.
Pokazy przestrzenne cieszą się olbrzymią popularnością, począwszy od małych klubów i imprez
firmowych, aż po duże imprezy na otwartym powietrzu.

ANIMACJE LASEROWE (graphic show)
to wyświetlane promieniem lasera sekwencje
ruchomych obrazów, które tworzą coś na wzór
filmu animowanego rysowanego jedną linią.
Mogą zawierać ruchome logotypy, napisy.
REKLAMA i LOGO Dzięki zastosowaniu lasera
o dużej mocy, tworzymy niekonwencjonalne,
niestandardowe i widoczne z dużej odległości
projekcje laserowe na ścianach budynków.
BIG BEAM To zielony promień laserowy
o średnicy 5 cm i mocy od 8-50W.
Laser zwraca uwagę nawet z odległości
15 km robiąc, niesamowite wrażenie.

WIDOWISKO LASEROWO- PIROTECHNICZNE
To widowisko to nasza flagowa produkcja. Na sezon 2018
przygotowaliśmy widowisko laserowo - pirotechniczne
skierowane do wymagającego klienta.
W skład trwającego 30 min. programu wchodzą
nawzajem przenikające się: teatr ognia, pokaz laserowy,
pokaz fajerwerków, a także wizualizacje na ogromnym ekranie umieszczonym
pośrodku akcji. Przy realizacji przedsięwzięcia wykorzystujemy standardowo
4 lasery plenerowe pełnokolorowe o mocy 20W. Widowisku towarzyszy
10 minutowy bardzo intensywny oraz widowiskowy pokaz fajerweków.
Całość programu perfekcyjnie zaprogramowana jest do specjalnie skompilowanego podkładu muzycznego. Na życzenie możemy wykorzystać zaproponowane przez zleceniodawcę tematy muzyczne oraz elementy grafiki (loga
sponsorów, herby, grafiki, itp. ).
Program opracowaliśmy także w wersji okrojonej. Ceny widowiska to
przedział od 8000 do 25000 zł, w zależność od ilości wykorzystanych laserów
oraz ilości przewidzianych materiałów pirotechnicznych.

Oferujemy pokazy i warsztaty
kulinarne w wykonaniu popularnych
aktorów, celebrytów oraz znanych
kucharzy prowadzących w telewizji
swoje programy.
Ugotować dla Państwa mogą także
uczestnicy niezwykle popularnych
programów typu reality show
o charakterystyce kulinarnej, takich
jak MasterChef, Hell’s Kitchen,
Top Chef, Ugotowani.

PokazyKulinarne.com – Największa w Polsce oferta pokazów kulinarnych
prowadzonych przez prawdziwych pasjonatów kuchni

tel.: 604 349 905, 728 801 721

e-mail: biuro@pokazykulinarne.com

Marka Pokazy Kulinarne z Gwiazdami jest własnością Agencji Artystycznej LUXART

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

ATRAKCJE KULINARNE

BICIE REKORDÓW KULINARNYCH

CATERING

Przedstawiamy Państwu nową, rewelacyjną atrakcję kulinarną
- bicie rekordów w wielkości gotowanej potrawy.
Wykorzystując flotę naszych "Olbrzymich" plenerowych
urządzeń gastronomicznych możecie Państwo stworzyć:
np. największą jajecznicę, najdłuższą kiełbasę, największego
placka ziemniaczanego lub racucha. Możecie spróbować pobić
już istniejący wynik lub wymyślić swoją gigantyczną potrawę,
którą może ktoś w przyszłości będzie chciał przebić gabarytami.
Można pokusić się także o próbę pobicia, któregoś z rekordów
zapisanych w Ksiedze Guinnessa! Nieograniczona inwencja
należy do Państwa!
Po ugotowaniu rekordowej potrawy otrzymamy setki lub
tysiące porcji, którą ze smakiem zjedzą wszyscy uczestnicy
zabawy! Kulinarne bicie rekordów to także większe
zainteresowanie Państwa imprezą mediów oraz możliwość
pozyskania atrakcyjnych sponsorów!

Gotowaniu na olbrzymich patelniach lub w ogromnym kotle,
nie zawsze musi towarzyszyć pokaz kulinarny. Usługa może
mieć również charakter cateringowy.
Urządzenia doskonale sprawdzają się w sytuacji, gdy potrzeba
w szybkim czasie przygotować i wydać bardzo dużą ilość porcji
np.. podczas Państwa imprez, uroczystości lub wydarzeń
sportowych.
Nasi kucharze z przyjemnością ugotują i wydadzą o określonej
godzinie kilkaset lub kilka tysięcy porcji potrawy.

Jedna z naszych najnowszych atrakcji –
warsztaty pieczenia pizzy oraz smażenia
pysznych hamburgerów! Podczas imprezy
uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować
najlepsze ciasto do pizzy, jakie mięso
najlepiej nadaje się do hamburgerów,
a także jakie dodatki mogą zawitać
w obu potrawach. A przede wszystkim
sami mogą uczestniczyć i mieć swój
wkład we wszystkich etapach powstawania potraw!

WARSZTATY PIECZENIA PIZZY ORAZ SMAŻENIA HAMBURGERÓW!

Zarówno pizza, jak i hamburgery są
pieczone i smażone w naszym
przenośnym piecu opalanym drewnem.

NOWOŚĆ

cena do 5000 zł

Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować!
Odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami - polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

ATRAKCJE KULINARNE

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

POKAZ GOTOWANIA ZUP W OGROMNYM KOTLE
Gotowanie zupy w wielkim kotle,
prowadzone przez kucharzy z programów
MasterChef, Hell’s Kitchen i Top Chef.
W szczególności polecamy zupy rybne,
tajskie z owocami morza, a także te nasze,
polskie takie jak grzybowa, pomidorowa
czy żurek. Możliwe jest także gotowanie
wszelakich gulaszy i potraw „jednogarnkowych”.
Czekamy również na Wasze propozycje!
Jeżeli chodzi o ilość porcji – nie martwcie
się, starczy dla wszystkich. Nasi kucharze
mogą przygotować nawet 2500 porcji
dla zgromadzonych.
Kocioł jest naprawdę pojemny, posiada
własną konstrukcję i palenisko.

NOWOŚĆ

Podczas show, szefowie kuchni przygotowują wszystkie produkty, po kolei
dodając składniki.
Opowiadają o kuchni, zdradzają kulinarne
ciekawostki przydatne każdemu i odpowiadają na pytania.
cena do 5000 zł

Warsztaty udowadniają , że wypiek
pieczywa jest czymś bardzo łatwym
i przyjemnym, a przy odrobinie pracy
możemy
własnoręcznie
stworzyć
bochenek pachnącego chleba.
Uczestnicy warsztatów będą mogli
przygotowywać
przeróżne
chleby,
np. ekologiczne, z dodatkami oraz według
staropolskich
przepisów.
Podczas
warsztatów uczestnicy własnoręcznie
wygniotą ciasto i je uformują. Będą mieli
także do dyspozycji przeróżne dodatki.
Dostarczamy przenośny piec, który jest
przystosowany do wypieku pieczywa,
a jednocześnie wymaga tylko 220 V
napięcia. Możemy go ustawić w każdym
miejscu.
Całość imprezy jest przygotowana tak,
aby podczas jej trwania nasza
plenerowa piekarnia mogła pracować
i aby uczestnicy warsztatów byli ciągle
zajęci.

Super atrakcyjny show gwarantowany!

WARSZTATY PIECZENIA CHLEBA I PIERNIKÓW

NOWOŚĆ

cena do 5000 zł - PROMOCJA! Do każdej Bitwy na
dwie patelnie warsztaty pieczenia chleba GRATIS!

Świąteczne warsztaty wypieku pierników
W okresie Świąt Bożego Narodzenia
proponujemy
całodniowe
warsztaty
wypieku pierników. Mogą się one stać
ciekawą atrakcją Państwa Jarmarków
Bożonarodzeniowych.
Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować!
Odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami - polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

ATRAKCJE KULINARNE

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

KONSTRUKCJA PATELNI
Patelnia ma wymiary 150 cm
x 150 cm. Posiada swoją konstrukcję, na której jest osadzana i własne palenisko,
które pozwala ustawiać ją
bez uszkodzenia gruntu
nawet
na kostce brukowej.
.
Do gotowania używamy
liściastego drewna kominkowego.

CO GOTUJEMY?

POKAZ GOTOWANIA NA OLBRZYMIEJ PATELNI
Znakomity show kulinarny, a do tego kilkaset porcji
pysznego jedzenia dla publiczności!
To będzie hit Waszej imprezy plenerowej!
Rewelacyjna atrakcja kulinarna zarówno latem, jak i zimą!
Rewelacyjny pokaz kulinarny w wykonywany przez znakomitych
kucharzy. W trakcie pokazu publiczność obserwuje proces przygotowania potrawy, a także wysłuchuje wielu ciekawostek
kulinarnych jak i opowieści z planów szalenie popularnych
programów kulinarnych takich jak MasterChef czy Hell’s Kitchen

Na patelni możemy gotować
dania regionalne, dania
„jednogarnkowe”,
zupy,
a także dziczyznę i inne,
wedle życzenia Klienta.
W naszych przepisach wykorzystujemy produkty regionalne, aby dopasować potrawę do charakteru Państwa
imprezy
(„Święto Kaszy”,
„Święto Ziemniaka”, „Święto
Ryby” itp.).

POKAZY Z GWIAZDAMI

PRZYKŁADOWE POTRAWY

Pokazy gotowania mogą prowadzić gwiazdy niezwykle
popularnych telewizyjnych
programów kulinarnych, np.:
Mariusz Szwed, Diana Volokhova, Mikołaj Rey, Charles
Daigneault, Klaudia Budny
z MasterChef, Sylwia Biały
z Hell’s Kitchen czy Adriana
Marczewska z Top Chef.

* Gulasz orientalny
– Hit sezonów 2016 i 2017!,
* Gulasz staropolski z kaszą,
* Leczo, Gigantyczna jajecznica,
* Zupy: rybna, żurek staropolski, cebulowa, piwna!,
* Dzik w jarzynach z kaszą,
* Gigantyczna jajecznica.

HIT!
4000 PORCJI
Zazwyczaj podczas pokazu
wydajemy 500 - 1000 porcji
degustacyjnych, naturalnie
może być ich więcej.
Podczas naszego rekordowego
pokazu przeprowadzonego z okazji uroczystości pierwszomajowych
przygotowaliśmy i wydaliśmy aż 4000 porcji!

Najbardziej
popularny
pokaz!

CENA POKAZU
Cena obejmuje:
wynajem
patelni,
obsługę
przez
wykwalifikowanych kucharzy,
co najmniej 500 porcji
pysznej, gorącej potrawy.
Przywozimy
zadaszenie
stanowiska
kucharza
oraz stoły potrzebne do
przeprowadzenia pokazu.
Posiadamy własne nagłośnienie wraz z bardzo
przydatnymi mikroportami.

Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować!
Odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

cena do 5000 zł

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

ATRAKCJE KULINARNE
KONSTRUKCJA PATELNI
Patelnia ma wymiary 150 cm
x 150 cm. Posiada swoją konstrukcję, na której jest osadzana i własne palenisko,
które pozwala ustawiać ją
nawet na kostce brukowej
bez uszkodzenia gruntu.
Do gotowania używamy
liściastego drewna kominkowego.

POKAZ ZAWIERA

BITWA NA DWIE LUB TRZY
OLBRZYMIE PATELNIE
Zapraszamy Państwa do wspólnej kulinarnej zabawy, w czasie
której przygotujemy na Państwa oczach wyjątkowe dania…
A wszystko za sprawą znakomitych Szefów Kuchni, dla których
gotowanie to nie tylko zawód, ale prawdziwa pasja.
W zabawie udział biorą drużyny składające się z 4–6 osób.
Kapitanami drużyn są laureaci telewizyjnych show kulinarnych
(np. Sylwia Biały z „Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia” oraz
Mariusz Szwed z „MasterChef”). Każda drużyna otrzymuje
zestaw produktów, z których pomaga przygotować danie na
jednej z dwóch ogromnych patelni.
W czasie trwającego 3- 4 godziny pokazu przeprowadzane
są liczne konkurencje i konkursy kulinarne wśród drużyn oraz
zgromadzonej publiczności.

Dwoje kucharzy znanych
z kulinarnych programów TV,
np. Sylwia Biały z Hell’s
Kitchen – Piekielna Kuchnia
oraz Mariusz Szwed z MasterChef, 2 x ogromna patelnia, 1000 porcji degustacyjnych potrawy (po 500
porcji z każdej patelni),
wszystkie niezbędne produkty spożywcze oraz akcesoria kucharskie, naczynia
jednorazowe.

PRZYKŁADOWE POTRAWY
Zazwyczaj są to np. gulasz
staropolski wykonywany przez
Sylwię oraz zupa tajska - specjalność Mariusza. Oczywiście
potrawy mogą być dostosowane do charakteru kulinarnego Państwa imprezy.

Wszystkie konkurencje ocenia Jury. Jeśli jest to przewidziane,
zwycięska drużyna otrzymuje nagrodę, pozostali uczestnicy –
gadżety kulinarne. Wszyscy dostają również pamiątkowe
dyplomy.
cena od 5000 do 10000 zł

TURNIEJE KULINARNE
Proponujemy Państwu „Bitwę na cztery grille”, czyli Turnieje
Kulinarne, które są idealną propozycją na: Dni Miast, imprezy
okolicznościowe (Turniej Sołtysów, Dni Produktów Regionalnych itp.) i rodzinne. Dwie drużyny (3-4 osoby) pod
okiem kucharzy – finalistów kulinarnych programów w TV,
rywalizują o nagrodę główną (Burmistrza, Prezydenta,
Prezesa… etc).
Zawodnicy na 4 elektrycznych grillach
przygotowują kilka potraw. Drużyny otrzymują te same
produkty.
Zmagania kucharzy - amatorów ocenia Jury.
Dodatkową atrakcją imprezy może być pokaz gotowania na
olbrzymiej patelni na której uczestnicy turnieju mogą przygotować pod okiem prowadzącego kilkaset porcji pysznej
potrawy!
Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować!
Odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

ATRAKCJE KULINARNE

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

Warsztaty kulinarne dla dzieci z Dianą VOLOKHOVĄ

cena do 5000 zł

Warsztaty kulinarne dla dzieci z SYLWIĄ BIAŁY

WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI
Warsztaty kulinarne dla dzieci są wyjątkową okazją do odkrywania nowych smaków, poznawania zapachów i eksperymentowania z naturalnymi składnikami używanymi na co dzień
w kuchni. Mali uczestnicy, pod okiem prowadzącego, sami
przygotowują swoje pierwsze własnoręcznie zrobione dania.
Wspólna degustacja w finale warsztatów pokaże możliwości
drzemiące w adeptach sztuki kulinarnej.

KREATYWNE WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI

cena do 5000 zł

Warsztaty kulinarne dla dzieci z MARIUSZEM SZWEDEM

Warsztaty kulinarne dedykujemy dzieciom szkół podstawowych. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się najzdrowszymi owocami i warzywami,
wykonają kolorowe kanapki,
przygotują słodkie naleśniki,
zrobią „zwierzaki - cudaki”….
Warsztaty pozwolą zdobyć
podstawową wiedzę o witaminach,
zdrowej
żywności
i zdrowym stylu życia.
cena do 5000 zł

Warsztaty dla dzieci Z PIECZENIA CHLEBA LUB PIERNIKÓW

cena do 5000 zł
Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować!
Odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

cena do 5000 zł
Bądź zawsze na bieżąco z nowościami polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

informacje i zamówienia: 604 349 905, 728 801 721
www.pokazykulinarne.com I biuro@pokazykulinarne.com

SMAKI GRUZJI

ATRAKCJE KULINARNE
W trakcie 2-3 godz. show
poznacie Państwo: wspaniałą
muzykę z kraju dżygitów,
smak tradycyjnej kuchni
gruzińskiej pełnej zapachów
i aromatów, gości z Gruzji
wykonujących dla Państwa
potrawę z bogatego menu
tej kuchni, a także wielowiekową tradycję uprawy winorośli oraz tworzenia wina.
Dodatkowo program można
uatrakcyjnić o pokaz gotowania gruzińskiej potrawy
na olbrzymiej patelni.

Przedstawiamy Państwu niepowtarzalny, pełen pozytywnych
wrażeń muzyczno – kulinarny show w wykonaniu specjalnych
gości z Gruzji oraz jedynego w Polsce zespołu tworzącego
gruzińską muzykę. Program przybliży Państwu kulturę, tradycję
oraz kuchnię tego wspaniałego kraju. Podczas pokazu przygotowywane są potrawy (np. gruzińskie szaszłyki), których następnie
będziecie mogli Państwo spróbować.

cena do 5000 zł
Tandyr – gliniany piec w
kształcie dzbana, używany
w Indiach oraz innych regionach południowej Azji, opalany węglem drzewnym lub
drewnem. Pieczenie odbywa
się w temperaturze do 480°C.
Potrawy
przygotowane
w piecu mają niepowtarzalny
smak i określa się je wspólnym mianem „tandoori”.
Zazwyczaj opieka się w nim
różne gatunki mięsa wcześniej marynowanego, a także
owoce morza i warzywa.

Pokaz gotowania
w tandyrach z
DIANĄ VOLOKHOVĄ
Oferujemy pokaz gotowania
w tandyrach prowadzony
przez Dianę Volokhovą.
Jest to zakochana w kuchni
finalistka 2. edycji programu
MasterChef.
Pochodzi z Armenii, a na podniebieniu ciągle czuje aromatyczne smaki i zapachy
Kaukazu.

Gotowanie w starożytnych
PIECACH TANDYRACH
Przedstawiamy Państwu jedyny w Polsce, niepowtarzalny
pokaz gotowania w starożytnych piecach - tandyrach. Podczas
naszego pokazu używamy kilku różnej wielkości tandyrów.
Przygotowywanie potraw w tym rzadko spotykanym w naszym
kraju piecu zaprezentują Państwu znakomici kucharze z Gruzji.
Dodatkowo ich opowieści przybliżą Państwu tradycję, historię
i kulturę gotowania w glinianych dzbanach. Ze względu na
pochodzenie kucharzy, przygotowywane będą potrawy kuchni
gruzińskiej (szaszłyki oraz grillowane jarzyny).
cena do 5000 zł

Zobacz, kto jeszcze może dla Ciebie ugotować!
Odwiedź naszą stronę: www.pokazykulinarne.com

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami polub nasz fanpage:
facebook.com/pokazykulinarnezgwiazdami

