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Astrobulles 
 
 

 
 

 
 
 

 
Az asztrobuborékok egy csodálatos, futurisztikus zenés program. A 4 db 
hangszóróval felszerelt gömbökből különleges, kozmikus zene szól. 

Az asztro-buborékosok felvonulnak, s eközben mágikus és kozmikus asztro-
világba kalauzolják el Önöket. 

 
Felvonulás: Az asztro-buborékosok kivételes, varázslatos és ámulatba ejtő, 
szabad stílusú balett koreográfiát adnak elő…. E térbeli mozgalmas utazást a 

zenés és vizuális effektek teszik teljessé. 
 

 

 
Az asztro-buborékok 

-4 asztro-buborék 
-1 parabolikus buborék 
-1 óriás buborék 

-2 mérnök 
-1 technikus 
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Az asztrobuborék technikai adatok 
 

 

4 Astrobulles 
Átmérő: 180 cm 
Össz súly: 36 kg 

Felvonuláshoz szükséges magasság: 200 cm / 300 cm 
Elektromágneses fények (18 fényeffekt) 

Hangszóró : 250 w / 4 HP 
 

1 Nagy buborék 
Átmérő: 300 cm 

Össz súly: 50 kg 
Felvonuláshoz szükséges magasság: 400 cm / 300 cm 

 

 

               1 Parabolikus buborék 

Átmérő: 180 cm 
Össz súly: 36 kg 

Felvonuláshoz szükséges magasság: 200 cm / 300 cm 
 
Megjegyzés :  fényvisszaverő parabola 

Fontos biztosítani a társulat érkezését és elősegíteni a helyszínre történő 
bejutását minimum 3 órával a fellépés előtt, az építés, a produkcióhoz 
szükséges eszközök és felszerelések előkészítése céljából. 

Parkolás: parkolóhely foglalása az öltözők közelében 3 jármű számára (2 
személygépkocsi és egy 9 méteres kamion) 

Fontos megfelelő méretű teret biztosítani az építéshez és összeszereléshez. 
Tükrös öltözők, akasztók/fogasok, székek, asztalok 
12 mobil korlát 

 
 

 A fellépők egy 4.50m-es teleszkópos tartórúd segítségével jutnak be az 
asztro-buborékokba.  
(Beltéri fellépés esetén, ügyelni kell a megfelelő plafon és belmagasságra). Ez 

a teleszkópos állvány 4 db gömb súlyát is elbírja (azaz 100 kg-nál többet).  
 Minden egyes rúd körül ki kell jelölni és alakítani egy 8 m-es biztonsági 
zónát, ahová tilos a közönségnek belépnie (mobil korlát) 
 


