
POKAZ EKSTREMALNY

EXTREME FAKIR SHOW



Ekstremalny pokaz w klimacie ciężkich industrialnych brzmień. Mrożące krew w żyłach widowisko z pogranicza klasycznego
fakir show i rasowego amerykańskiego freak show.

Połykanie ognia, opalanie ciała, połykanie prawdziwych półmetrowych mieczy, niesamowita energia, niepowtarzalny styl i
ogromna dawka adrenaliny. Jedyny tego typu pokaz w Polsce!

Pokaz wykonuje wielokrotny rekordzista świata, dwukrotny półfinalista programu „MAM TALENT”, członek
Międzynarodowego Stowarzyszenia Połykaczy Mieczy, fakir znany z programów telewizyjnych i teledysków,
performer występujący na dużych scenach kilkudziesięciu krajów całego świata (Ameryka, Azja, Afryka, Europa).

CZAS TRWANIA POKAZU: 20 minut

ZDJĘCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1jCbcQTYPMJ8BSUMWIZdxv6liAPUDwrki

https://drive.google.com/drive/folders/1jCbcQTYPMJ8BSUMWIZdxv6liAPUDwrki




POKAZ STANDARDOWY
Mały wariant pokazu, przeznaczony na eventy do niskich
pomieszczeń oraz gdy nie ma możliwości wykorzystania
pirotechniki scenicznej.

W programie:

● POŁYKANIE OGNIA
połykanie płonących pochodni, opalanie ciała

● POŁYKANIE MIECZY
połykanie półmetrowego miecza oraz miecza wraz z
konstrukcją z dużym obciążeniem

● FREAK SHOW
podwieszanie stalowej beczki na uszach, szlifierka

● EKSTREMALNE UWOLNIENIA
ucieczka z kaftana bezpieczeństwa oraz łańcuchów z
folia owiniętą wokół głowy

● INTERAKCJA Z PUBLICZNOŚCIĄ
ochotnicy z publiczności wyciągają z przełyku fakira
miecze, wkładają do jego ust pochodnie i zawiązują
go w kaftan bezpieczeństwa

Czas trwania pokazu: 20 minut

Koszt: 4000 zł netto + 23% VAT + koszt dojazdu

POKAZ Z PIROTECHNIKĄ
Pokaz przeznaczony na scenę oraz do wysokich pomieszczeń
zamkniętych, gdy istnieje możliwość wykorzystania
pirotechniki scenicznej.

W programie:

● POŁYKANIE OGNIA
połykanie płonących pochodni, opalanie ciała

● POŁYKANIE MIECZY
połykanie półmetrowego miecza z efektami
pirotechnicznymi oraz wraz z pirotechniczną konstrukcją
z dużym obciążeniem

● FREAK SHOW
podwieszanie stalowej beczki na uszach, szlifierka

● EKSTREMALNE UWOLNIENIA
ucieczka z kaftana bezpieczeństwa oraz łańcuchów z
folia owiniętą wokół głowy

● INTERAKCJA Z PUBLICZNOŚCIĄ
ochotnicy z publiczności wyciągają z przełyku fakira
miecze, wkładają do jego ust pochodnie i zawiązują go
w kaftan bezpieczeństwa

Czas trwania pokazu: 20 minut

Koszt: 5000 zł netto + 23% VAT + koszt dojazdu



KOSZT DOJAZDU



DODATKOWE EFEKTY SPECJALNE

WYTWORNICE OGNIA

Profesjonalne wytwornice ognia zaprogramowane w rytm
muzyki.

Ilość wytwornic: 6.

Wysokość płomieni: 3 metry.

Koszt: 1000 zł netto + VAT

WYTWORNICE ZIMNYCH ISKIER

Profesjonalne wytwornice zimnych iskier (sparkular)
zaprogramowane w rytm muzyki.

Ilość wytwornic: 4.

Wysokość słupa iskier: 3 metry.

Koszt: 1000 zł netto + VAT



INFORMACJE TECHNICZNE

POWIERZCHNIA:

Do bezpiecznego przeprowadzenia pokazu niezbędna jest przestrzeń o wymiarach:
● powierzchnia:

• minimum 6 x 8 [m] - z wykorzystaniem efektów pirotechnicznych
• minimum 4 x 6 [m] - bez wykorzystania efektów pirotechnicznych

● wysokość:
• minimum 5 [m] - z wykorzystaniem efektów pirotechnicznych
• minimum 3 [m] - bez wykorzystania efektów pirotechnicznych

Otoczenie sceny oraz przestrzeń nad sceną powinny być niepalne. Przestrzeń nad pokazem musi być pusta. Podłoże powinno być
niepalne i antypoślizgowe.

CZUJNIKI DYMU:

Podczas pokazu oraz na czas próby należy wyłączyć czujniki dymu.

SPECYFIKACJA OGNIOWA I PIROTECHNICZNA:

W pokazie wykorzystywana jest pirotechnika od profesjonalnych producentów. Sprzęt ogniowy wykonany jest z kevlaru
nasączonego parafiną (olejem do lamp naftowych). Materiały pirotechniczne mają maksymalny zasięg do 4 metrów.

INSTALACJA POKAZU:

Pokaz wymaga wcześniejszego rozłożenia, które trwa od 10 minut do 6 godzin w zależności od wybranego wariantu.

NAGŁOŚNIENIE:

W przypadku dużych imprez - organizator zapewnia nagłośnienie o mocy adekwatnej do potrzeb wydarzenia. Wykonawca
dostarcza muzykę w dniu wydarzenia na nośniku USB w formacie mp3.

OŚWIETLENIE:

Widowiska wymagają lekkiego zaciemnienia sceny i efektownego oświetlenia w tle.


