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1. Spectacole de dans




Trupa de Dans The Sky poate realiza spectacole de calitate la cele mai inalte standarde, show-uri ce pot
cuprinde o gama larga de genuri de dans ce pot fi alese dintr-un repertoriu divers.
Daca nu gasesti in repertoriul nostru genul de dans cautat contacteaza-ne si il vom realiza special pentru
tine. Asteptam de la tine , spectatorule, noi provocari artistice pe care suntem nerabdatori sa ti le satisfacem.
Trupa de Dans The Sky are un ansamblu de peste 50 de dansatori ce intr-o valtoare muzicala isi lasa
trupurile sa vorbeasca si sa se exprime artistic.

1. CABARET CU PUF BOA
2. CABARET CU PALARII
3. CABARET CU PALARII SI BASTOANE
4. RUSESC
5. GRECESC
6. EGIPTEAN
7. TIGANESC
8. MODERN-JAZZ
9. IRLANDEZ 1
10. MENUET
11. STEP FROM BROADWAY
12. RIO DE JANEIRO
13. CAN CAN
14. TANGO
15. SINGING IN THE RAIN – STEP
16. ORIENTAL ARABESC
17. ORIENTAL EGIPTEAN
18. PIRATI

19. COWNTRY (AMERICAN WESTERN)
20. ROCK’N ROLL
21. CONTEMPORAN
22. CONTEMPORAN GRUP
23. LATINO – LAMBADA
24. LATINO DUO
25. TRIBAL
26. FLAMENCO
27. IRLANDEZ 2
28. STEP GRUP
29. DANS CU FOC (1-15 fachiri)
30. INDIAN
31. DANSURI TEMATICE
32. MAJORETE
33. DUO STEP COMIC
34. CHARLESTON
35. BALET
36. DANSURI DE HALLOWEEN (ex.SCHELETI)

2. Clovni, Roboti, Printese, Prinţi, Pirati, Vrăjitoare, Superman, Spiderman, Alba Ca
Zapada, Zane, Ingeri, Personaje De Craciun, Halloween, Valentine, Power Rangers,
Mascote, alte caractere din desene animate sau povesti copii.
Toate personajele sunt animate de profestionisti cu experienta in lucru cu copiii de diverse varste.
Se pot realiza - Petreceri de copii si animatii petreceri
- jonglerii cu bile si popice, forme din baloane lungi, jocuri si alte activitati educativ/distractive
- sampling (distribuire de materiale publicitare)
- mascote pentru diverse sarbatori
- spectacole in aer liber pentru copii si animație interactiva

3. Face Painting
Animatori imbracati in diferite personaje fac face-painting, una din atractiile specifice unei petreceri de
copii si in particular de adulti. Cei mai multi copii cunosc si îndragesc aceasta modalitate de transformare, întreaba
despre ea si o asteapta înca de la aparitia animatorilor.
Vopselele si accesoriile sunt profesionale antialergice si se inlatura foarte usor cu apa si sapun.

4. Diverse personaje pe catalige
Oamenii pe catalige uimesc prin inaltime, usurinta de miscare si costumatii colorate , elegante, stralucitoare
sau cu lumini. Personaje pe catalige cu frac si joben pot intampina invitatii intr-o maniera eleganta, pentru un
eveniment la inaltime, pot imparti flori, bomboane, pahare cu sampanie, marturii, etc, realizeaza fotografii de
neuitat si pot realiza momente de entertainment cu invitatii.

5.Statuii vii (mimi)
Statuile vii acapareaza publicul prin tehnica de a sta nemiscate cateva ore si pot purta costumatii diverse, de
ex: personaje istorice, din filme, bizare, sf, etc.
Statuile pot „decora” sala in care se desfasoara evenimentul, pot fi asezate la intrarea in sala precum si in
diverse Mall-uri, parcuri sau pe strada in cazul cand evenimentul se desfasoara in aer liber.

6. Fachiri – Creeaza show-uri extraordinare cu flacari uimind publicul prin miscarile realizate cu acuratete,
manuind diferite instrumente care ard -funii, bile, bare, cercuri, etc., inghit si sufla flacari totul realizandu-se
intr-o perfecta armonie cu muzica.
Trupa cuprinde 15 fachiri ce realizeaza coregrafii cu foc, publicul fiind in perfecta siguranta pe parcursul
show-ului, moment ce poate inlocui cu brio focul de artificii de la 0.00 noaptea.

7. Show Balls

– pot fi folosite la diverse evenimente, atat pe apa cat si pe uscat (pe suprafete netede

si neexpuse direct luminii soarelui). In bile pot evolua artisti diversi, de la doamne elegante la clovni, Charlie
Chaplin, balerine sau orice personaj este necesar pentru a fi in tonul evenimentului organizat.

8.Mese speciale
Fiind compatibile cu orice gen de eveniment, mesele divine pot întâmpina, servi invitaţii cu şampanie,
cocteiluri, prăjituri, fructe, bomboane etc. Delicatesele culinare si licorile Bahice vor fi acompaniate de frumusetea
meselor divine, astfel fiind garantată o atmosferă specială şi de unicitate a evenimentului. Invitaţii dumneavoastra
vor fi serviţi în cel mai select stil de către diverse personaje, acestea oferind evenimentului lux şi mondenitate.
Dispunem de mai multe costumatii pentru masa si caracterul din interiorul ei.

9. Papusi Uriase

– pot fi folosite in special la show-urile stradale, dar si in incinte inalte, mall-uri,

patinoare, etc.Ele isi pot schimba infatisarea in functie de spectacol.

10.Blacklight show

– este un spectacol de creații iluzorii, secrete ascunse, efecte vizuale mixate cu o

incarcatura
maxima
de
diferite
elemente
teatrale
si
coregrafice.
Spectacolele cuprind rutine de dans dinamice si lente, costumatii si recuzite diverse, mimi, cântăreți, teatru de
papusi, efecte vizuale și sunete dramatice. Un spectacol in care nu există bariere lingvistice, ceea ce inseamna ca
show-ul se adreseaza atat adulților cat și copiilor de toate varstele si nationalitatile.

11.Parade Stradale
11.1 Parada Ziua Europei (9 Mai)
Ziua de 9 mai este celebrată în diferite forme în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene.
Dansatorii Trupei The Sky au evidentiat aceasta sarbatoare prin mai multe stiluri de dans caracteristice tarilor
membre UE pe care le-au unit intr-o parada stradala non-conformista. Publicul a fost atras de infatisarea artistilor
ce aveau fetele acoperite cu masti ce reprezentau drapelul Uniunii Europene iar muzica live i-a insotit pe acestia pe
tot parcursul reprezentatiei. Publicul e incantat sa danseze alaturi de cetateni ai UE si tin cu mandrie mana pe
inima la auzul imnului Uniunii Europene.

11.2 Caravana Copilariei (1 Iunie)
Ziua Copilului este prilejul copiilor de a patrunde in lumea basmelor, a povestilor, de a se intalni cu
personajele si eroii indragiti. Superman, Spiderman ,Printi, Printese, Zane, Mascote, Pirati, Clovni, Personaje
Uriase, Super Eroi, Minioni, etc. pulverizeaza cu magie si distractie peste copiii ce petrec clipe de neuitat intr-o
atmosfera plina de voiosie, desprinsa din taramuri de vis.
Trupa The Sky poate realiza o Caravana ce sa cuprinda intregul oras, mall, in care se vor regasi personajele
indragite de copii iar in anumite locatii personajele vor sustine mini spectacole de teatru/dans pentru copii. Copiii
vor dansa, canta si se vor juca alaturi de personajele indragite, vor fi pictati pe fata, vor primi forme din baloane,
dulciuri, vor face fotografii si vor participa la jocuri si concursuri distractiv-educative.

11.3. Caravana Distractiei
Un alt eveniment se poate organiza cu ocazia zilelor orasului cand pe parcursul mai multor
zile si in mai multe locatii din oras, Caravana Distractiei se poate deplasa cu momente artistice diferite
pentru fiecare zi si cu momente de entertainment diferite.
Programul pe o locatie(cartier) din oras
 Demonstraţie de dans (rusesc,tiganesc,grecesc,cabaret,popular,medieval,vals, anii 20,anii 50,
Indian, Modern, Pirati, Irlandez, Ameican western, etc) – daca stim din timp putem realiza orice
gen de dans
 Dans si activitati interactive
 Show personaje pe catalige
 Show cu păpuşi uriase
 Show cu fachiri
 Concursuri cu tematici extrase din Istoria Orasului

11.4. Light Parade-Parada Luminilor
Spectacol în care artiștii poarta costume ce au benzi luminoase ce își pot schimba culoarea, intensitatea
luminoasă. Impreună cu o coregrafie adecvată fiecarui caracter în parte ia naștere un show plin de culoare și
virtuozitate coregrafică. Spectacolele mai pot conține alte recuzite și poi-uri luminoase ce cresc spectaculozitatea
acestui moment artistic.
Personajele pot fi folosite și în afara show-ului, pe post de hostess, entertainer sau statuie.

11.5.Caravana Lui Mos Craciun

Nimic nu se compara cu sclipirea din ochii copiilor la vederea celui ce le indeplineste toate
dorintele: Unicul Mos Craciun.

Mosul cel Minunat, impreuna cu sipiridusi, craciunite, soldatei, stelute, oameni de zapada,
braduti impodobiti, reni, craiesele, clopoteii si alte personaje de Craciun au venit cu saniuta
fermecata, incarcati de dulciuri, premii surpriza si speranta, creand o atmosfera calda de
sarbatoare.
Detalii despre Caravana:
- personajele se vor deplasa in tot orasul in pasi de dans avand coregrafii diferite in functie
de caracterele pe care le reprezinta astfel ca toata caravana va fi una dinamica si in
spiritul Sarbatorilor de iarna.
- personajele vor avea o coregrafie pentru deplasarea parazii si mai multe coregrafii pentru
locatii (pe parcursul traseului, caravana se va opri in cateva locatii in care vor avea
diverse coregrafii care vor ilustra, cu ajutorul personajelor din parada, diverse povesti de
Craciun).
- cand unele dintre personaje vor dansa celelalte personaje vor completa coregrafia lor
astfel incat toata parada sa fie in miscare.
- parada se va desfasura pe un traseu care sa cuprinda intreagul orasul, cate un cartier in
fiecare zi

11.6.Ziua internationala a Femeii – 8 Martie
La 8 Martie, in Romania, dar si in multe alte tari, se serbeaza Ziua Femeii. Mai mult, in tara
noastra, pe 8 martie nu se sarbatoreste doar Femeia ci si Mama si se împleteşte cu tradiţia locală a
Mărţişorului. 8 Martie înseamnă în primul rând o celebrare a realizărilor femeilor. Este o zi când
femeile sunt recunoscute pentru realizările lor, neţinând cont de diviziuni naţionale, etnice,
lingvistice, culturale, economice sau politice. Pentru a asta am realizat o parada in care femeia sa
fie idolatrizata, artistii in fracuri elegante oferind flori, martisoare, insigne cu “Cea mai iubita
dintre femei”, “ Cea ma buna mama”, etc., si realizeaza diverse coregrafii atunci cand prin
mijlocul lor trec doamnele si domnisoarele.

11.7. Parada de Paste
Cu fiecare an care a trecut de cand oamenii sarbatoresc Pastele s-au adaugat noi si noi personaje
care apar alaturi de acest eveniment festivo-religios. Le-am reunit pe toate si am plecat cu veselie prin oras.

12.Flashmob
E un concept care uimeste publicul spectator prin caracteristicile sale de a se petrece in orice
imprejurime, poate insusi orice actiune ce se doreste a fi dezvoltata, poate sa trasmita orice mesaj.
Am realizat astfel de momente pentru a-i surprinde pe trecatori sau publicul tina dar si mai mult pentru a-i
scoate din rutina zilelor lucratoare, pentru a participa si a invata putin din arta dansului, alaturi de trupa
The Sky.

 Ziua Indragostitilor (14 Februarie)
Fiind o sarbatoare „de import” dar totusi foarte populara in tara noastra , Ziua de 14 Februarie o
valorificam in fiecare an cu romantism, cu o multitudine de declaratii de dragoste, sentimente, trairi ce leam traspuns intr-un dans lent si jucaus ce simbolizeaza frumusetea de a fi indragostit, de a iubi.

 Dans Popular - Ziua Unirii(24 Ianuarie)
Sarbatorind Ziua Unirii,cu atat mai mult ne-am dorit sa realizam un flashmob ce sa caracterizeze
nationalitatea noastra, anume sa scoatem in evidenta frumuse tea si voiosia dansului romanesc.Am avut
succes intrucat orice roman, cu mic cu mare, ne-am tinut mainile intr-o hora imensa plina de chiuieli si
bucurie.

 Altele in centre comerciale, stadioane, alte spatii outdoor

13 . Show-uri cu costume de schelet fosforescente si pirati, Fantome,
Vrajitori si Vrajitoare, Monstri, Roboti, etc (Halloween)

14. SILK SHOW

(spectacol pe esarfa sau cerc) – se pot realiza

minishow-uri de 10-15 minute de dansuri si elemente acrobatice pe esarfe.

15. Magicieni

– Spectacole de magie si iluzionism de mare clasa cu cei mai mari iluzionisti din

Romania.

16. Lycra Spandex Full Body Show

– artistii vor purta costume ce ii vor acoperi

complet si pot purta divese accesorii ca : umbrele, palarii, fustite, cravate, esarfe, etc., pentru a intregi rolurile pe
care le pot juca . Artistii pot dansa orice gen de dans, pot realiza spectacole de street acting, teatru, pot interpreta
mimi, statui vii.

16. Statui vii ce leviteaza

Pretul variaza in functie de orasul in care are loc evenimentul, numarul de artisti implicati, durata
programului artistic, cerinte speciale, momentele artistice dorite, perioada de timp, colaborari anterioare sau
caracteristici particulare ale evenimentului.
Pentru mai multe detalii accesati www.theskydance.ro , https://www.facebook.com/theskydance sau sunati
la 0740655797.
Cu stima
Coregraf si Impresar
ADRIAN STEFAN

