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Előadás neve: Microcosmos 

Leírás  
Lépj be a Mikrokozmosz 
meglepő világába, ahol az apró 
lények óriásiakká válnak. Az 
óriás kiborg szöcske aki 
megrázza a lábait azon a végén 
ahol a akrobaták lélegzetelállító 
kötéltáncot mutatnak be. Míg 
másik lábán elektronikus 
hegedűvel muzsikál egy artista. 
Az orrával kis füstöt fúj a 
közönségre és jobbra-balra 
biccent fejével. Közben megelőzi 
egy a részketekig kidolgozott 
mechanikus pók, ami azért jött 
hogy megcsipkedje a 
kíváncsikodókat és vízpermettel 

locsolja őket. Ezt a két félig gépi, félig szerves teremtményt rovaroknak öltözött 
gólyalábasok kísérik. 
 
Technikai adatok 

 szöcske : 3 kezelő 

 3 gólyalábas 

 2 akrobata 

 2 zenész 

 1 beöltözött technikai 
asszisztens 

 
Energia forrásra nincs 
szükség,a hangrendszer 
3000W-on műkodik,míg a 
fények LED-del. 
Az összes szerkezet elfér 
az általános telefon kábel 
és elektromos vezeték 
alatt(5.5 m). 
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A szöcske adatai 

 Magassága : minimum 3.5m-maximum 12m 

 Szélessége : min 3 m – max 4,5m 

 Hossza: 13.5m 
 
video link:  https://www.youtube.com/watch?v=f_hiM1gQDD4 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f_hiM1gQDD4
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Előadás neve: Turbulence Steampunk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leírás  
 
 Az ipari forradalom, gőzgépek ... Turbulence Steampunk elvisz egy másik korba a 
szálló szalagokkal, komédiásokkal, agitátorokkal,akik Belle Epoque jelmezbe öltözve 
hergelik a közönséget útjuk alatt. A műsor életteli és interaktív. A Turbulence 
Steampunk igazi ünnepi hangulatot kölcsönöz éjjel-nappal minden fesztiválnak, 
parádénak. 
 
 
A jármű confetti és füst ágyúval van felszerelve, míg a kísérő komédiások szerpentin 
lövővel vannak felszerelve.  
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Technikai adatok  
 

 egy jármű sofőrrel  

 4 komédiás 

 1 beöltözött technikai asszisztens 
 
Energia forrásra nincs szükség,a hangrendszer 3000W-on műkodik,míg a fények 
LED-del. 
 
Az összes szerkezet elfér az általános telefon kábel és elektromos vezeték alatt (5.5 
m). 
 
 
 
A jármű adatai 
 
Magassága: 4 m 
Szélessége: 1.5m 
Hossza: 3 m 
 
video link: https://www.youtube.com/watch?v=X7Bu_svgomQ 

https://www.youtube.com/watch?v=X7Bu_svgomQ
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Előadás neve : Aquatica 

 
 
Leírás : Buborékról buborékra..Fedezd fel a tenger világát,ahol medúzák és halak 
lebegnek, amit  egy nagy buborékban két halnak öltözött akrobata követ. 
 
 A nagy buborékban a közönség szórakoztatására a két akrobata lenyűgöző előadást 
mutat be. Két gyönyörű színes hal jelmezbe öltözött gólyalábas kíséri őket. A műsor 
kiegészül egy óriás buborék készítő géppel, ami magával ragadja a nézőket a tenger 
hangulatának világába. 
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A műsort még tovább lehet cifrázni 4 vagy 8 
héliummal töltött medúzával,amely átmérője 
1,8 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Technikai adatok  

 egy jármű kezelővel 

 2 gólyalábas 

 2 akrobata 

 1 beöltözött technikai 
asszisztens 

 
Energia forrásra nincs 
szükség,a hangrendszer 
3000W-on műkodik,míg a 
fények LED-del. 
Az összes szerkezet elfér 
az általános telefon kábel 
és elektromos vezeték 
alatt(5.5 m). 
 
A nagy buborék adatai 
 
Magassága: 3.80m.  
Szélessége : 4.00m.  
Hossza: 5.50m 
 
 
 
 
 video link: https://www.youtube.com/watch?v=ms5CgInrDes  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ms5CgInrDes
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Előadás neve : Les gonflés 

 
Leírás : Elkápráztatja a 
gyerekeket a szemük elé táruló 
világ,melyben óriási repülő 
medúzák, dinoszauruszok, 
elefántok halak, T-rex, bolygók és 
a lábukon közlekedő felfújt 
macskák,gyíkok, orosz 
babák,dinók vannak. 
  

A repülő lények héliummal vannak töltve, míg a felfújt figurák elemmel működnek. 
 

 
 
 
Technikai adatok: Minden felfújt jelmezhez 
egy kezelőre van szükség. A kezelő bárki 
lehet a szervezetükből ,illetve igény esetén 
cégünk is biztosíthatja. Kötelező a 
cégünktől egy felügyelő szervezőnek a 
részvétele.A jelmez elemmel működik.  
Lebegő lények : a bolygókhoz , 
medúzákhoz egy kezelőre van szükség,míg 
a T-rex-hez,dinoszauruszhoz,elefánthoz két 
kezelő kell. 
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Előadás neve : Határtalan fantázia 

 
 
Leírás  
 
Egy mesebeli kék madár légies repülése…  
Az óriási marionett madár gyönyörű részletekig ki van dolgozva, melyet egy jármű 
írányít, illetve annak kezelője mozgatja. 
A madárnak öltözött akrobata tánca a gyűrűn egy szinten történik a közönséggel. A 
madár repülésével összhangban mozog a karikán a madár, ami tekintélyes szárnyait 
a zene ritmusára mozgatja. A mennyei madárnak utat nyitnak az előtte haladó 
színes, csillogó szárnyakkal felszerelt  gólyalábasok, illetve a táncosok. 
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Technikai adatok :  

 a madárnak két kezelő kell  

 2 gólyalábas 

 1 akrobata 

 2 táncos 

 1 beöltözött technikai asszisztens 
 
Energia forrásra nincs szükség,a hangrendszer 
3000W-on műkodik,míg a fények LED-del. 
 
Az összes szerkezet elfér az általános telefon 
kábel és elektromos vezeték alatt(5.5 m). 
 
A madár adatai 
Magassága 3.8 m 
Szélessége : 7 m ( 3.5m leeresztett 
szárnyakkal). 
Hossza : 9 m 

 
 
video link: https://www.youtube.com/watch?v=TLr6VastS4A 
  

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TLr6VastS4A
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Előadás neve : Chimérák az égen 

 
Leírás : Fedezd fel az égbolt világát. Annak 
szépségét és kecsességét,melyet  a felfújt, 
lebegő, óriás chiméra babák töltenek be. A 
műsorban igénytől függően, de 
maximálasan 5 chiméra baba kérhető. Ezek 
a látványos, világító óriás héliummal töltött 
légballonok minden esemény hangulatát a 
legmagasabb szintre emelik Az öt chiméra 
az öt kontinenst szimbolizálja. A 
barna/skorpió chiméra Afrikát jelképezi, a 
sárga/sárkány Ázsiát, a zöld/hal Európát, a 
zöld/madár Amerikát és  a kék/óceán 
Ausztráliát. 
Tiszteletet adva minden országnak, 
kontinensnek,embernek a világon. 
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Technikai adatok  

 minden chiméra 4 kezelőt igényel 

 1 beöltözött technikai asszisztens 
 
Nincs szükség energia forrásra,mert Az összes szerkezet elfér az általános telefon 
kábel és elektromos vezeték alatt (5.5 m). 
 
A chimérák adatai 
Maximum magassága: 10 m 
Maximum Szélessége : 10 m 
Maximum hossza:14 m 
De mivel levegővel van töltve ,majdnem minden utcában és kábel alatt elfér. 
 

 
 

video link: https://www.youtube.com/watch?v=OvThTF7nVDE 

https://www.youtube.com/watch?v=OvThTF7nVDE
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Előadás neve : Aquavelos 

   

   

   

 
Leírás 
 
Verne Gyula ihlette az előadást, melyben egy furcsa háromkerekű bicikli, illetve 
héliummal töltött hal formájú légballonok kapják a főszerepet.  Két vicces és egyben 
őrült fazon vezeti a szerkezeteket. Bolondos hajszájuk közepette különböző színű 
szerpentineket fújnak a tömegre. Ez a fergeteges csapat mindenki arcára mosolyt 
csal. 
 
A szerpentinfújó egy opció. 
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Technikai adatok  

 minden biciklihez egy vezető kell (max. 2 bicikli) 

 egy beöltözött technikai asszisztens 
 
Nincs szükség energia forrásra,mert a hangrendszer 3000w-on működik, míg a 
fényeffektek LED-del működnek.  
 
Az összes szerkezet elfér az általános telefon kábel és elektromos vezeték alatt 
(5.5 m). 
 
a bicikli adatai 
 
Magassága 5.5m 
Szélessége : 1.5m 
Hossza 3.5m 
 
 
 
 
 
 
 
 
videó link 
https://vimeo.com/155947106 

https://vimeo.com/155947106
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Előadás neve : A sárkány legendája 

 
 

Leírás  
 
 A semmiből, mint egy hallucináció egy óriás sárkány jelenik meg az utcákon. Látható 
csontokkal, bőrrel, pikkellyel készült, hogy a szörny működése teljes valójában 
látszódjon.  
 
Hörögve mozgatja fejét a tömeg felett. Füstöt fúj orrából,illetve méretes fogait 
csattogtatja. Egy barbár emberekből álló horda foglyul ejti némelyik gólyalábon, 
némelyik a fején.  
 
Hosszas küzdelem után hagyja az embereknek, hogy megszelidítsék és még azt is 
megengedi hogy szédületes kötéltáncot lejtsenek a szájából, így megkoronázva a 
műsort. 
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Technikai adatok  

 sárkány : két kezelő kell 

 3 gólyalábas 

 1 akrobata 

 1 komédiás 

 1 beöltözött technikai asszisztens 
 
Energia forrásra nincs szükség, a hangrendszer 3000W-on műkodik, míg a fények 
LED-del.  
 
Az összes szerkezet elfér az általános telefon kábel és elektromos vezeték alatt 
(5.5 m). 
 
a sárkány adatai 
Magassága 3.8 m  
Szélessége 4.5 m (2.5 m lábak nélkül) 
Hossza 22 m 
Súlya 25 T 
 
 
video link: https://www.youtube.com/watch?v=E3wv57dimzk&spfreload=10 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E3wv57dimzk&spfreload=10
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Előadás neve : The legend of the Octopussy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leírás  
 
Egyenesen Verne Gyula fantasztikus és mesés világából érkezett Octopussy, az 
óriás ,szines polip. A tengerből kilépve Octopussy kecsesen integet nagy áttetsző 
karjaival, ami a nézők feje felett változtatja a színét.  
Úton a tengeralattjáróhoz,mélytengeri búvárokkal találkozik, akik szerpentineket 
fújnak. 

 
 

Technikai adatok  

 polip : egy kezelőre 

 4 búvár 

 1 akrobata 

 1 beöltözött technikai 
asszisztens 

 
Energia forrásra nincs szükség,a 
hangrendszer 3000W-on műkodik,míg 

a fények LED-del. 
 
Az összes szerkezet elfér az általános telefon kábel és elektromos vezeték alatt 
(5.5 m). 
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A polip adatai 
 
Magassága min. 5 m – max. 7 m  
Szélessége  2.5 m (a felfújható lábakkal 9m) 
Hossza : 9 m 
 
 
video link: https://www.youtube.com/watch?v=G7F_OJBtm4Q    
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G7F_OJBtm4Q
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Előadás neve : Elefantázia 

 
Leírás  
Az erő, a kecsesség és a 
szépség csodálatos ötvözése. 
Az Elefantázia műsor 
elkalauzol Indiába, egy 
csodás szines világba. Igazi 
bollywoodi táncosok, 
gólyalábasok szórakoztatják a 
nézőket . Az óriási elefánt 
élethű mozgással követi a 
tácosokat. A feje, ormánya 
hiteles részleteséggel ki van 
dolgozva.  Ormányával 
fröcsköli a közönséget. Az 
őrült elefánt hajcsár felmászik 
az elefánt nyakába és onnan 
üdvözli a tömeget, illetve 
invitálja őket egy igazi 
Bollywoodi ünnepségre. 
Lehetőség van a műsort 
cirkuszi elemekkel 
kiegészíteni  zsonglőrökkel, 
akrobatákkal, bohócokkal.  
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Technikai adatok  

 elefánt : két kezelő 

 3 táncos 

 2 gólyalábas 

 1 hajcsár 

 1 beöltözött technikai asszisztens 
 
Energia forrásra nincs szükség,a hangrendszer 3000W-on műkodik,míg a fények 
LED-del. 
 
Az összes szerkezet elfér az általános telefon kábel és elektromos vezeték alatt 
(5.5 m). 
 
Az elefánt adatai 
 
Magassága 5 m 
Szélessége 2.8 m 
Hossza 10 m (generátor szettel együtt) 
 
 
 
video link: https://www.youtube.com/watch?v=PEEM5zj9TNo 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PEEM5zj9TNo
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Előadás neve : Crazy Birds 

 
Leírás Öt struccot próbálnak 
megszelídíteni a vicces 
lovasai. Őrült koreográfiába 
kezdenek az érdeklődők 
között…Érdekesség,hogy a 
struccok közel mennek a 
közönséghez és hozzájuk 
bújnak és néha  még puszit is 
ad. 
 
 

 
 
Technikai adatok :  

 5 gólyalábas 

 1 beöltözött technikai asszisztens 
 
Energia forrásra nincs szükség,a hangrendszer 3000W-on műkodik,míg a fények 
LED-del. 
 

 
 
Videó link 
https://vimeo.com/158462814 

https://vimeo.com/158462814
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Programmator 

 
 
Irány a jövőbe! Ez a szines barátságos robot egy másik világból érkezett. Ujjaival 
bábuként mozgatja az akrobatákat. 
A szive helyén egy Dj élő zenéje villanyozza fel a tömeget és tartja életben a 
barátságos robotot. Egy katona nyitja meg neki az utat a tömegben szines 
szerpentinfújójával.  
 
A robot lézer szemei lélegzetelállítóak! 

 

Technikai információ 
 
Robot adatai (műsor alatt)  
 
Magasság  7,5 m (min. 5,5 m) 
Hossza  10 m  
Szélessége  3,5 m (min. 2,5 m) 
 
Robot adatai (leeresztve) 
 
Magassága 3,50m 
Szélessége 2,5 m 
Hossza 10 m  
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videó  link 
 https://www.youtube.com/watch?v=WF9S7MVYHKI 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WF9S7MVYHKI
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Music Machine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micsoda show! Élő zene, lángok, egy csapat artista, zenészek, színészek, akrobaták 
egy felejthetetlen előadásban.  Igazi ünnep a szemnek és fülnek ... 
 
Az előadás örvényként ragadja magával a közönséget a dallammal, fényekkel. Egy 
igai szenzációs show őrült zenészekkel, légtornászokkal és fényjátékkal.  
 
A zenegépet egy különleges dob követi, amin két akrobata “hintázik” . 
 
Hajrá Zenegép, hajrá artisták! 
 
 
 
Technikai Információ 
A zenegép adatai 
  
Magassága min. 5,5 m – max. 7,5 m  
Szélessége min. 3 m - max. 8 m 
Hossza 11 m  
 
 
video link: https://www.youtube.com/watch?v=yB3nQ_IbJzU 
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