White Special Show
met Fluitiste, Operazangeres, Steltenlopers, Danseres

Openings Acts

Openingsshow met 6 personen:
- Live Fluitiste
- Live Operazangeres
- 3 IJskoninginnen op Stelten
- IJselfje danseres in doorzichtige bal
De ruimte wordt gevuld met witte mist... opeens klinkt
er prachtige fluitmuziek met hemelse zang als een
lust voor het oor;
Een witte ijsprinses betovert een enorme doorzichtige
winter bal met daarin een dansend ijselfje die zich
langzaam, ritmisch beweegt…. Dan komen er ook 3
ijskoninginnen (op stelten) tevoorschijn, verborgen
onder draaiende parasols. Een vrolijke danschoreografie van 3 ijskoninginnen waarin paraplu's
draaien, open en dicht gaan, tollende hoepelrokken
en een interactieve dans met het ijs-elfje in de
levensgrote bal. Dit allemaal onder begeleiding van
prachtige opera zang en Live muziek.
Extra uitbreiding mogelijk met Tissue Act:
Het IJs-elfje komt uit de bal en klimt in de doeken en
geeft een prachtige tissue show.
(speeltijd in overleg).

Details
Soort Act

Openings Act, Openings Entertainment,
Podium Act, Korte Voorstelling,

Duur van de act

De exacte duur van de show is 6.40 min.
en is op maat te maken aan de hand van
uw wensen!

Inclusief / Exclusief

Inclusief bal en 2 rookmachines en
Exclusief geluid & licht techniek &
technicus

Entertainment Code:

Aantal Spelers:

OPE-3145-854

6 Spelers

OPE-3147-854

6 Spelers (met Tissue Solo act)

De Openingsshow is inclusief:
1. Ontvangst act (1x 30 min.):
2. Openings act (1x 7 min.)
3. Animatie act 3 IJskoninginnen
Steltenlopers (1x 30 min.)

Meer informatie

White Special Show
Ontvangst Act + Openingsact + Animatie act

Deze show is inclusief 3 verschillende acts (binnen een
dagdeel van 4 uur):
1. Ontvangst act (1x 30 min.):
Ontvangst act met 2 Witte Paarden op stelten die de
gasten ontvangen bij uw ontvangst. En bij de entree
(binnen) worden de gasten verwelkomt door de 2
muzikale IJselfjes.
2. Openings act: White Special Show (1x 7 min.)
Een prachtig muzikaal theatraal sprookje met live
Fluitiste & Opera Zangeres, 3 prachtige Stelten
IJskoninginnen en een Sneeuw Elfje in een levensgrote bal.
3) Animatie act met 3 IJskoninginnen op Stelten
(1x 20 min.) begeleid door fluitiste en opera zangeres
(indien het passent is voor het type event)
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