Kim jesteśmy?
Jesteśmy kreatywnym i pełnym pasji zespołem, który istnieje na rynku
od 2006 roku. Specjalizujemy się w organizowaniu plenerowych
i okolicznościowych imprez dla dzieci i dorosłych, spełniamy się również
tworząc niepowtarzalne spektakle teatralne dla najmłodszych i młodzieży.
Pracujemy dla wymagajacych klientów, realizując ambitne i spektakularne
wyzwania. Wszystkie powierzone nam zadania traktujemy indywidualnie
łącząc je z błyskotliwymi pomysłami, artyzmem i odrobiną szaleństwa.
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ORGANIZACJA

IMPREZ

Jednym z działów w naszej firmie jest dział
organizacji imprez. To w nim powstają
pomysły na nowe zabawy i atrakcje dla
naszych klientów. Dzięki ludziom w nim
pracującym nawet najbardziej wymagający
klienci zadowoleni wracają po kolejną
porcję zabawy. Cenimy sobie wysoką jakość
naszych usług, jakiej wymagają od nas
współpracujący z nami partnerzy
i kontrahenci.
Organizujemy imprezy plenerowe
i zamknięte, typu:
Eventy
Pikniki
Imprezy firmowe
Zabawy tematyczne
Występy kabaretowe
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WYNAJEM

Wszystkie oferowane do wynajmu urządzenia i maskotki
są własnością Agencji Artystycznej PATIGO. Posiadają one
wymagane atesty, certyfikaty i dokumentację techniczną,
a dodatkowo korzystające z urządzeń rekreacyjnych dzieci
objęte są ubezpieczeniem OC w Powszechnym Zakładzie
Ubezpieczeń.

A
N
E
SC
Aluminiowa konstrukcja
Quadrosystem 290HD3
Zadaszenie łukowe
Nowe podesty sceniczne
Profesjonalne oświetlenie
Nagłośnienie sceniczne

Proponujemy wynajem elementów
scenicznych na:
Konstrukcje stanowisk targowych
Wybiegi na pokazy mody
Eventy, festyny, pikniki
Występy artystyczne
Akcje promocyjne
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I
K
T
O
K
S
MA
Tygrysek
Kubuś Puchatek
Myszka Miki
Pszczoła
Króliczek
Foka
Żaba
Zajączek
Wilk
Czarownica
Ufoludek

A
I
N
E
Z
D
Ą
Z
E
UR
N
J
Y
C
A
E
R
REK
Ściana wspinaczkowa
dmuchana,
śr. 3,5m wys. 8m
Zjeżdżalnia dmuchana
o wym. 5x6x7m
Zamek do skakania
5x5m
Trampolina o śr. 4,3m
Basen z piłeczkami,
3x4m
Stanowiska łucznicze
sportowe – 2szt
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SPEKTAKLE TEATRALNE
Wszystkie widowiska teatralne znajdujące się w naszym repertuarze mają znamiona bajek
interaktywnych. Naszym celem jest, aby widz uczestniczący w spektaklu nie tylko dobrze się
bawił, ale również brał czynny udział w przedstawieniu.
Charakterystyczne cechy granych na żywo spektakli, to:
przestrzenna, kolorowa scenografia
bajeczne, teatralne kostiumy,
muzyka łatwo wpadająca w ucho,
zabawne treści zawsze zakończone morałem.

NASZE BAJKI:

Czerwony Kapturek
Jaś i Małgosia
Wielkie wydarzenia
w świecie małych ludzi
Warzywne rozterki

str. 6/10

Króliczek Wędrowniczek
Niezwykłe przypadki
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WARSZTATY

ARTYSTYCZNY ROZWÓJ DZIECI

Wszystkie prowadzone przez naszych animatorów
warsztaty pobudzają dziecięcą wyobraźnię i wrażliwość,
otwierają na nowe wyzwania oraz wyzwalają ciekawość
połączoną z chęcią działania i aktywnego włączania się
do zabawy.

Warsztaty indiańskie
Rozmowa wprowadzająca w temat zabawy
Wymyślanie indiańskich imion
Nauka okrzyków i tańca indiańskiego
Ozdabianie dużych, przestrzennych wigwamów
Wspólne przygotowanie własnych kolorowych pióropuszy
Gra na instrumentów
Wyrabianie indywidualnych amuletów z kolorowych,
drewnianych koralików.

Warsztaty teatralne
Teatr w pigułce
Ćwiczenia dykcji
Praca nad głosem i ciałem
Wyrażanie emocji
Ciekawostki teatralne
Teatr od kulis
Tworzenie bajki od podstaw

Warsztaty plastyczne
Sztuka od podstaw – pogawędka
Wybór techniki i tematu spotkania
Scrapbooking
Malowanie na szkle
Ozdabianie dużych domków przestrzennych
Malowanie na koszulkach
Drewniane zwierzaki i nasze zoo
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POKAZY

Oferowane przez nas pokazy uatrakcyjnią każdego typu imprezę.
Tematyka, stroje artystów i występy dopasowane są odpowiednio
do potrzeb i wymagań klienta. Organizujemy również zupełnie nowe
przedsięwzięcia, które są dla nas zawsze ciekawym wyzwaniem
i mobilizacją do dalszego rozwoju.

Teatr Ognia
Długość występu od 7 do 15 min.,
możliwość połączenia z występem
szczudlarzy.

Bańki mydlane
Oprawa artystyczna w odpowiednich strojach i przy ciekawej scenografii.
Tworzenie baniek małych, średnich i olbrzymich. Dodatkowo deszcz baniek
mydlanych z wytwornic oraz możliwość zamykania w bańkach. Wyjątkowy
pokaz może zostać zaprezentowany przez artystów na szczudłach.

Iluzja

W świat iluzji zabierają nas artyści, którzy dzięki zręczności
i wyjątkowym umiejętnościom zabierają nas w zupełnie
niezrozumiały, ale przez to bardzo ciekawy i intrygujący
świat. Iluzja dla dzieci, dorosłych, iluzja stolikowa.
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Szczudlarze
Występy tych artystów mogą zostać połączone z animacjami np. dla dzieci
w trakcie imprez dziecięcych. Są również wspaniałą atrakcją na
uroczystościach weselnych i przy wyjściu Pary Młodej z kościoła.
Znakomicie sprawdzają się w trakcie akcji promocyjnych wszelkiego rodzaju.

Cyrk
Występy cyrkowe, to przede wszystkim bardzo
lubiana ekwilibrystyka, żonglerka, groteska
akrobatyczna, tańce z wężami i tresura pudelków.
Wszystko na tle wesołej i skocznej muzyki.

Człowiek Guma
Zaproszenie tego artysty wiąże
się z niezapomnianymi
wrażeniami. Jego ulubione
formy zabawy publiczności,
to strzelanie nogami z łuku
(z pozycji leżącej na brzuchu),
chodzenie po rozżarzonych
węglach i tłuczonym szkle,
pokazy z wężami, kameleonem
i gołębiami. Artysta posiada
wyjątkowy dar przekonywania
publiczności, że przy nim na
scenie będą bawili się jeszcze
lepiej.
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Imprezy dla dzieci wzbogacamy również
dodatkowymi, ciekawymi atrakcjami:
Balonikowe fantazje
stanowisko animatorów, którzy z różnych balonów
potrafią wyczarować rozmaite figurki.
Gry w rozmiarze XXL
domino
klasy
memo
kółko i krzyżyk
twister
mata celnościowa

Nowy Image
malowanie twarzy
wizyta u fryzjera (sprayowanie włosów)
modne tatuaże
Mobilny plac zabaw
kolorowy domek przestrzenny
zjeżdżalnia
bujaki
wielkie klocki małego budowniczego
tunele
namioty dziecięce
stoliki i krzesełka
zabawki drewniane

Więcej informacji i zdjęć na stronie internetowej:

www.patigo.pl
KONTAKT:

606 607 918, 608 369 223
biuro@patigo.pl
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