


EXTREME FAKIR SHOW

Elitarny pokaz ekstremalnej iluzji i nowoczesnych sztuk fakirskich.  Jedyny w
Polsce spektakl  połykania  mieczy,  połykania  ognia  i  spektakularnych
uwolnień.  Ekstremalne  widowisko doceniane  przez  publiczność  w  krajach
całej Europy.

W pokazie wystąpi wielokrotny rekordzista świata, pierwszy w historii Polak
połykający miecze,  półfinalista „MAM TALENT”, członek Międzynarodowego
Stowarzyszenia  Połykaczy  Mieczy,  ekstremalny  artysta  występujący  na
scenach całego świata. Na scenie towarzyszyć mu będą piękne tancerki, które
gorącym tańcem rozpalą zmysły każdego widza.

Podczas  widowiska  nie  zabraknie  mieczy,  ognia,  gwoździ,  szkła  i  przede
wszystkim  -  fantastycznego  kontaktu  z  publicznością.  Dzięki  niebywałym
umiejętnościom, doskonałej  interakcji  i  niesamowitej  energii  artysta od lat
zachwyca widzów swoimi pokazami.  Extreme Fakir  Show to zdecydowanie
najlepsze ekstremalne widowisko w Polsce!

Doskonała propozycja na imprezy integracyjne,  eventy firmowe, konwenty
tematyczne  i  wszędzie  tam,  gdzie  potrzebne  jest  pełne  emocji,  jedyne  w
swoim rodzaju, niesamowite show. 

W pokazie wykorzystywana jest pirotechnika sceniczna oraz duże ilości ognia.

Czas trwania pokazu: możliwość wykonania jednego bądź dwóch pokazów o
łącznym czasie trwania do 30 minut.



POŁYKANIE OGNIA

Artysta  gasi  płonące  pochodnie  w  ustach,  opala
ciało  ogniem, wydmuchuje  ogniste opary i  trzyma
gorące pochodnie w zębach. 

POŁYKANIE MIECZY

Artysta  wprowadza półmetrowe ostrza  mieczy  w
głąb przełyku, wykonuje z nimi akrobacje, podnosi
ciężary oraz pozwala ochotnikom wyciągać miecze
z gardła. 

EKSTREMALNE UWOLNIENIA

Artysta  krępowany  jest  przez  ochotników  z
publiczności kaftanami, łańcuchami i kajdanami,
z których następnie musi się oswobodzić. 

SZKŁO I GWOŹDZIE

Artysta  chodzi  po  gwoździach,  skacze  po  szkle,
staje na nich głową, czy też kładzie się na nich z
ogromnym obciążeniem. 

PROFESJONALNE TANCERKI

Piękne  tancerki  rozpalają  zmysły  widzów  swoim
wdziękiem wykonując zmysłowe układy taneczne i
asystując  artyście  w  trakcie  jego  ekstremalnych
wyczynów.

INNE EKSTREMALNE PROPOZYCJE

W trakcie  widowiska artysta  wykonuje również szereg
innych ekstremalnych numerów – strzela biczami, rzuca
nożami,  zalewa  oczy  gorącym  woskiem,  ochotnicy  z
widowni zrzucają na niego ostre jak brzytwa noże,  czy
też rozbija ciężkim młotem cegły na klatce piersiowej. 





Przestrzeń i zasilanie:

Do bezpiecznego wykonania pokazów oraz uzyskania dobrego efektu wizualnego konieczna jest przestrzeń o optymalnych wymiarach:

• powierzchnia: 8x5 [m]
• wysokość od podłogi do stropu: 3,5 [m]

W przypadku mniejszej powierzchni program pokazu zostanie dostosowany do dostępnej przestrzeni.

Konieczne jest udostępnienie minimum jednego gniazda zasilającego 230V o wydajności minimum 16A – by umożliwić podłączenie wytwornic dymu.

Czujniki dymu:

Podczas pokazów wykorzystywany jest ogień oraz wytwornice dymu, nie stanowią one żadnego zagrożenia dla zdrowia człowieka. W przypadku
wysokiego zagęszczenia cząstek dymu istnieje ryzyko uruchomienia niektórych przeciwpożarowych detektorów dymu.

Zamawiający ma obowiązek poinformować gospodarza przestrzeni imprezy o wykorzystaniu ognia i dymu podczas pokazów, by umożliwić podjęcie
odpowiednich kroków zapobiegawczych (wyłączenie detektorów, uprzedzenie obsługi o ewentualnej potrzebie odwołania wezwania straży pożarnej w
razie uaktywnienia systemu przeciwpożarowego).

Wykonawca zapewnia możliwość przeprowadzenia kontrolnego testu przed pokazem.

Nagłośnienie:

Wykonawca dostarcza podkłady muzyczne na nośniku USB przed imprezą w formacie mp3. Konieczne jest zapewnienie nagłośnienia adekwatnego

do rozmiaru pomieszczenia (pleneru).

Oświetlenie:

Pokazy wymagają delikatnego wyciemnienia pomieszczenia oraz efektownego oświetlenia LED z możliwością zmiany kolorów umieszczonego w tle
za wykonawcą. Preferowane kolory oświetlenia podczas pokazu: biały, niebieski, fioletowy.


