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DETSKÁ SHOW (NIELEN PRE DETI)

Eventová a umelecká agentúra GOLDEN ENTERTAINMENT vám ponúka nový detský program
s názvom DETSKÁ SHOW (NIELEN PRE DETI) je postavená na PETROVI BAŽÍKOVI –
absolútnom víťazovi ČR SR show X-FACTOR 2014 a realizátorovi mimoriadne úspešných
výchovných koncertov pre deti materských, základných a stredných škôl.

Ako možnosť výberu ponúkame v programe vystúpenie IVANNY BAGOVEJ – víťazky prvého
ročníka ČR SR show THE VOICE 2012.

Spoluprácou s nami:
1. Získate vy a vaši hostia nadpriemerný zážitok z celovečerného programu, v ktorom zažijete
nový pocit z ucelenej show a umeleckých vystúpení umelcov a podporného tímu, ktorých
považujeme za extra triedu na trhu. Pretože presne vieme, čo ponúkame, a osobne to aj
garantujeme.
2. Zvýšite vášmu podujatiu kredit, a to najmä z pohľadu nášho cieľa: byť vám a vašim hosťom
prospešní. Odovzdaná energia je totiž násobne vyššia ako vynaložené peniaze.
Z vystúpení našich umelcov v rámci programu DETSKÁ SHOW (NIELEN PRE DETI)
budete vy a vaši hostia emocionálne žiť niekoľko ďalších dní až týždňov. To je zmysel našej
práce.
3. Získate pokoj na duši, že rýchlo spoznáme váš hudobný vkus a hudobná produkcia
prítomného DJ bude presne odrážať očakávania a hudobný vkus väčšiny prítomných.
V prípade potreby vám vystúpenia našich umelcov a ich repertoár plne prispôsobíme a
„ušijeme“ na mieru.
4. Získate istotu, že vám nepredáme iba produkt. Predáme vám zážitok, ktorý bude viesť
k príjemnému priebehu či finále vášho podujatia.
5. Sami sebe darujete umelecký program, zložený z výkonov umelcov, ktorých práca baví,
disponujú dostatkom sebadisciplíny, sú vždy riadne pripravení, nacvičení, upravení,
elegantní, a tak prispievajú aj k výslednej elegancii vášho podujatia.
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Peter Bažík - spevák, skladateľ, aranžér, producent, multi-inštrumentalista. Jeden z
najžiadanejších mladých spevákov súčasnosti. Debutový album KTO SOM (2015), hudobná
spolupráca s Máriou Čírovou (2014 - sprievodná skladba seriálu
Divoké kone - duet KTO VIE), absolútny víťaz speváckej Česko
Slovenskej show X-FACTOR (2014), finalista Slovensko hľadá
Superstar (2006), ako aj slovenského národného kola Veľkej ceny
Eurovízie 2009. Realizátor výchovných koncertov pre vzdelávacie
inštitúcie. Profesionál na pravom mieste. Realizátor detských show
pre hotelové komplexy a vzdelávacie inštitúcie po celej SR.
Profesionál na pravom mieste - na vašich podujatiach.
Ivanna Bagová - v rámci prvého ročníka ČR SR show THE VOICE
2012 (Hlas Česko Slovenska) dokázala svoje umenie najmä tým, že
jej kvality ocenili naraz všetci porotcovia, z ktorých ju každý chcel mať
vo svojom tíme. Po tvrdom boji s ostatnými kolegami ju získal kouč
Michal David. Po víťazstve v Hlase
Česko
Slovenska,
získala
exkluzívny kontrakt na nahrávanie albumu s vydavateľstvom
Universal Music, pod krídlami ktorého vyšiel jej debutový album
s názvom „Oheň v duši“. Producentskú supervíziu mal jej kouč
Michal David. Následne uzrel svetlo sveta aj prvý videoklip k
piesni „I‘m Not Dancing On My Own“.
Ivanna Bagová je exkluzívna speváčka pre exkluzívne chvíle s
exkluzívnym repertoárom, na ktorý si hociktorý spevák/speváčka
netrúfnu. Tomu samozrejme zodpovedá jej exkluzívna cena pre
reprezentačné podujatia s najvyššími parametrami a umeleckými
očakávaniami pre klientov. Jej živé vystúpenie je vhodné pre
akýkoľvek typ a náročnosť podujatia vrátane priamych televíznych i rozhlasových prenosov možnosť využitia kvalitne spracovaných hudobných podkladov alebo živej kapely.

Detská show (nielen pre deti) - program:
Výdobytkom modernej doby podliehajú najmä deti a mladí ľudia. Len veľmi málo času sa stretávajú
osobne, väčšinu svojho času trávia na sociálnych sieťach a čím ďalej, tým viac sa odsudzujú. Preto
je potrebné ukázať deťom existenciu reálneho života a to hlavne im blízkou a hravou formou.
Detská show (nielen pre deti) je jedným zo spôsobov, akým sa snažíme svojou troškou prispieť
k formovaniu vlastného chápania súčasných nástrah a to spôsobom, ktorým sa k nim dokážeme
dostať bližšie.
Samotná show je nabitá výbornou náladou, spevom a veľa krát aj tancom, a to všetko je podporené
hovoreným slovom a osobnými skúsenosťami zo profesionálneho a osobného života Petra Bažíka.
Zábavná, hravá a súčasne edukatívna forma detskej show zanecháva u mladých divákov pocity,
ktoré vedú k potrebe zamyslieť sa nad skutočnými hodnotami života.
Na záver detskej show sa napĺňa jej podtitul „Nielen pre deti“, kedy Peter Bažík (a v prípade
objednávky aj Ivanna Bagová) ponúkne svoje hudobné majstrovstvo aj pre rodičov detí. Tí si prídu
na svoje pri krátkej asi 30 minútovej show poskladanej zo špičkových naživo zaspievaných
medzinárodných hitov.
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Detská show (nielen pre deti) je realizovaná v dvoch moduloch, ktoré je možné podľa potreby
vzájomne kombinovať :
1. Modul PAPAGÁJ: Opakovanie je matkou múdrosti
Modul je určený pre deti vo veku od 3 rokov do 10 rokov, 45 - 60 minút, 7-8 piesní,
rozoberané a diskutované témy:
a. dopravné značky a predpisy,
b. kamarátstvo a vzťahy,
c. bezpečnosť pri pobyte vonku mimo domov,
d. vštepovanie zásad zdravého životného štýlu a podobne.
2. Modul CHAMELEÓN: Človek sa od narodenia mení po celý život
Modul je určený pre deti vo veku od 11 rokov do 18 rokov, 50 – 60 minút, 10 piesní,
rozoberané a diskutované témy:
a. alkohol,
b. drogy,
c. šikana,
d. sociálne siete,
e. tlak médií,
f. svet šoubiznisu (vrátane osobných skúseností oboch spevákov)
g. sloboda prejavu, a podobne.
Ukážka detských show: https://www.youtube.com/watch?v=VLKvhF86AWs
Ukážka možností vytvorenia nálady na detských show: https://youtu.be/RUQo_Dww-Uc
Detaily vystúpenia:
Názov podujatia:
DETSKÁ SHOW (NIELEN PRE DETI)
Organizátor podujatia:
Bude spresnené
Dátum a čas vystúpenia:
Bude spresnené
Miesto vystúpenia:
Bude spresnené
Druh umeleckého výkonu:
Koncertné vystúpenie – detská show
Dátum a čas sprístupnenia priestoru/sály a zvukovej skúšky Umelca: dve hodiny pred vystúpením.
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Ozvučenie priestorov: Využitím vlastnej zvukovej aparatúry, resp. ak je to možné využitím
zvukovej aparatúry prítomného zvukára / DJ / kapely / hotela. V takom prípade od prítomného
zvukára/DJ/kapely požadujeme možnosť pripojenia vlastného mixpultu (1x stereo výstup: ľavý
a pravý kanál) do ich vlastného mixpultu pripojenému do ich vlastnej zvukovej aparatúry veľkosťou
vhodnej pre veľkosť ozvučovaného priestoru.
Druh umeleckého výkonu: Vystúpenie / koncert umelca so živou hrou na gitaru/husle a spevom
so štúdiovými nahrávkami sprievodných vokálov a rytmickej sekcie v trvaní max. 60 + 30 minút.
Cena vystúpenia umelca: 2.500 EUR plus doprava.
Nie sme platcami DPH.
Cena je konečná vrátane dopravy.
Cena neobsahuje ubytovanie v dvoch dvojposteľových izbách s raňajkami – je v réžii
objednávateľa - to v prípade, že je ubytovanie nevyhnutné (napr. vystúpenie je veľmi neskoro večer,
resp. vzdialenosť je väčšia ako 250 km, alebo oboje súčasne, a zároveň návrat do mesta Bratislava
by bol neskôr ako 02:00 hod. ráno nasledujúceho dňa).
Technické špecifikácie:
Konzultácie na tel. čísle 0908 731 269.
Organizačné špecifikácie:
Príchod umelca na miesto vystúpenia musí byť umožnený v určenom čase pred oficiálnym
začiatkom vystúpenia. Miestny technický personál (ak taký je) musí byť prítomný (napr. technik pre
pódium, prípadne technik pre osvetlenie, resp. lokálny zvukár). Požadované sú dve šatne
(minimálne jedna) v budove, v ktorej sa vystúpenie koná. Každá šatňa by mala byť uzamykateľná
a každá vybavená zrkadlom a stolom. Prosím pripraviť spolu 4 stoličky, a po dohode
s usporiadateľom občerstvenie pre 4 osoby: horúca káva so smotanou/mliekom, horúci čaj, balená
pitná voda v primeranom množstve, studená misa, pečivo, sezónne ovocie. Uvedené pohostenie v
šatni je v réžii usporiadateľa.

Osobne ručím za kvalitu a kredit umeleckého vystúpenia.

Ďakujem.
S úctou

.............................................
Ing. Stanislav Guláš, riaditeľ
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Ďalšie možnosti pre DETSKÚ SHOW
Umelecký klaun / mím / animátor
Cena: 600 EUR
Divadelný́ - cirkusový́ - pouličný́ klaun (One Man Show alebo umelecká dvojica) zo Slovenska Vám
na vaše podujatia prináša originálnu, profesionálnu a kreatívnu komickú. show pre dospelých i deti,
založenú na serióznej a profesionálnej umeleckej klaunskej filozofii.
Repertoár sa skladá z komických divadelných predstavení a klauniády
s prvkami žonglovania, ľahkej akrobacie, balansovania na jednokolke,
rolabole alebo chodúľoch, ako aj klaunovanie s bublinami. To všetko v
mimoriadne príťažlivej a magickej umeleckej forme.
Ponúka neverbálne komediálne predstavenia s prvkami pantomímy,
klauniády a komediálneho herectva, inšpirované skutočným životom.
Pracuje s originálnymi zvukmi produkovanými
ústami v komickej forme. Počas vystúpenia sa
publikum stáva spolutvorcami etudy, čo vytvára
priestor pre interaktivitu a situačné komédie.
V oblasti voľných predstavení, filmov a
workshopov z Európy klaun reprezentoval
Slovenskú republiku na 8. ročníku Kids Euro
Festival 2011 vo Washingtone (USA). So svojimi originálnymi
predstaveniami tiež vystupoval vo Francúzsku, Českej republike,
Maďarsku, Kanade, ....).

A‘cappella vokálna skupina
Cena: 2.700 EUR
Výnimočná slovenská 9-členná a‘cappella vokálna
skupina interpretujúca vo svojom repertoári rock,
pop, jazz a gospel v pestrej ponuke štýlu tzv.
A‘cappella Light.
Skupina pôsobí na Slovensku už viac než 26 rokov a
od svojho založenia pravidelne brázdi javiská a
scény doma i v zahraničí navštíviac takmer všetky
Európske krajiny vrátane Anglicka, Belgicka,
Španielska, Talianska (Vatikánu), Švédska, Nórska, Poľska, Maďarska, Rakúska, Českej
republiky, pričom v zámorí účinkovala trikrát v Kolumbii,
dvakrát v Mexiku, v Japonsku a uskutočnila po tri roky za
sebou koncertné turné po najväčších mestách
východného aj západného pobrežia Austrálie (Sydney,
Melbourne, Canberra, Perth).
Špičkový repertoár v exkluzívnom podaní pre výnimočné
a slávnostné príležitosti.
V máji 2008 skupina mala možnosť účinkovať ako hosť
koncertu Bobby McFerrin-a v NTC Bratislava.

5

IČO: 50 431 692
DIČ: 2120319212
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK7309000000005117141539
Nie sme platcami DPH

GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o.
Rázusova 1247/33
941 01 Bánov
Slovakia
E V E NT & AR T AG E NC Y

info@golden-entertainment.com

+421 908 731 269

www.golden-entertainment.com

Mr. Bean Double – špeciálna ponuka k našej VIP EVENT SHOW
Cena: 3.000 EUR
Cena neobsahuje dopravu v rámci SR, ubytovanie v SR
a kompletnú stravu v SR.
Známeho Mr. Bean-a môžete mať aj na vašom evente v novej
Comedy Show Mr. Bean Double. Fenomenálny taliansky komik
a klaun Arnaldo Mangini je hlavnou a jedinou postavou v tejto
Comedy Show, ktorá patrí k najlepším na svete.
Arnaldo ako postava Mr. Bean, rozosmeje malých i veľkých.
Spoločne so slávnym medvedíkom, pripravil scénky na ktoré
určite nezabudnete. Garantujeme vám, že sa budete od
smiechu chytať za brucho.
Hodinové predstavenie plné humoru, improvizácie a interakcií
vás nenechá len tak sedieť. Zažijete šou, ktorú ste ešte nezažili.
Presne tak, ako ho poznáte z televízie, len v oveľa humornejšej
podobe.
Po vystúpení sa Mr. Bean Double môže ešte hodinku venovať
vašim hosťom priamo v sále.
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