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Teatr ognia Nam-Tara istnieje od 2008 roku. W tym czasie mieliśmy 
przyjemność wykonać kilkaset pokazów na scenach ogólnopolskich 
oraz europejskich. Od początku naszej działalności skupialiśmy 
się na stworzeniu niezapomnianego show. Dzięki tak bogatemu 
doświadczeniu, profesjonalnej obsłudze oraz otwartości na nowe 
wyzwania jesteśmy jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm 
zajmujących się sztuką manipulacji ogniem. 

Jako jedni z prekursorów „tańca z ogniem” w Polsce staramy się 
propagować tę wspaniałą sztukę poprzez prowadzenie różnego 
rodzaju warsztatów oraz organizację Bytomskiego Festiwalu ognia.

co wyróżnia nas z pośród innych oferT na rynku?
Nasze pokazy przygotowywane są przez profesjonalistów, którzy 
przez lata zdobywali doświadczenie na największych scenach 
polskiego show biznesu. Nagradzane są one czołowymi miejscami 
na największych festiwalach ogniowych w Polsce. Do stworzenia 
pokazu wykorzystujemy profesjonalną pirotechnikę sceniczną oraz 
najwyższej jakości konsole pirotechniczne.

Dążymy do maksymalizacji efektu przy jednoczesnej maksymalizacji 
bezpieczeństwa. Potrafimy umiejętnie wkomponować piękno ognia 
oraz efektów pirotechnicznych w charakter każdego wydarzenia w 
którym mamy przyjemność uczestniczyć. Gwarantujemy najwyższą 
jakość wykonawczą.
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Profesjonalne pokazy fireshow to obecnie 
niemal nieodłączny składnik wszystkich 
prestiżowych eventów. Są one elementem, 
który dobrze przygotowany zawsze pozostawia 
niezapomniane wrażenia na jego widzach. 

Efekty ogniowopirotechniczne w połączeniu z 
dynamiczną muzyką nadają unikalny charakter 
każdej imprezie. Są one wykorzystywane 
zarówno w trakcie wielkich imprez plenerowych, 
jak również podczas kameralnych wydarzeń 
artystycznych lub firmowych.



Widowisko będące połączeniem ognia z wyjątkowymi 
choreografiami, efektami świetlnymi i pirotechniką sceniczną, 
które swoją estetyką nawiązuje do świata orientu. Fiolet 
jako dominujący kolor idealnie współgra z barwą płomieni i 
w mistyczny sposób podkreśla ich piękno. Całosć rozbudza 
wyobraźnię i przenosi widza w niezwykły, magiczny świat ognia i 
harmonii między człowiekiem a żywiołem. 

VioleT show wersja 2 osobowa (12 minuT)    
Pirotechnika sceniczna, wyjątkowe płonące rekwizyty dedykowane sztuce 
fireshow, płonąca scenografia, efekty świetlne

wersja 3 osobowa (17 minuT)    
Pirotechnika sceniczna, wyjątkowe płonące rekwizyty dedykowane sztuce 
fireshow, płonąca scenografia, dodatek: logoshow - bezpośrednio podczas 
tańca artystów wyświetlane są dowolne logotypy, zdjęcia oraz napisy

wersja 4 osobowa (20 minuT)   
Duża ilość pirotechniki scenicznej, wyjątkowe płonące rekwizyty dedykowane 
sztuce fireshow, płonąca scenografia, efekty świetlne, unikatowe efekty 
specjalne, dodatek: logoshow - bezpośrednio podczas tańca artystów 
wyświetlane są dowolne logotypy, zdjęcia oraz napisy

wersja 5 osobowa (22 minuTy)         
najefekTowniejsza wersja pokazu! 

Unikatowe efekty pirotechniki scenicznej, wyjątkowe płonące rekwizyty 
dedykowane sztuce fireshow, płonąca scenografia, efekty świetlne, unikatowe 
efekty specjalne, dodatek: logoshow - bezpośrednio podczas tańca artystów 
wyświetlane są dowolne logotypy, zdjęcia oraz napisy

Dominujący kolor - Fiolet 

Klimat pokazu - Orientalny

Charakterystyczne elementy - Płonące stroje



Pokaz, w którym połączenie koloru niebieskiego z barwami 
płomieni zadziała na zmysły i pozwoli widzom oderwać się od 
rzeczywistości. Stroje tancerzy, żywiołowa muzyka i jedyne w 
swoim rodzaju płonące konstrukcje nawiązują swoim charakterem  
do świata fantasy. Jest to dynamiczne widowisko, gdzie ilość i 
różnorodność efektów zapiera dech w piersiach. 

indigo show wersja 2 osobowa (12 minuT)   
Pirotechnika sceniczna, wyjątkowe płonące rekwizyty dedykowane sztuce 
fireshow, płonąca scenografia, efekty świetlne

wersja 3 osobowa (17 minuT)    
Pirotechnika sceniczna, wyjątkowe płonące rekwizyty dedykowane sztuce 
fireshow, płonąca scenografia, płonące konstrukcje, dodatek: logoshow - 
bezpośrednio podczas tańca artystów wyświetlane są dowolne logotypy, 
zdjęcia oraz napisy

wersja 4 osobowa (20 minuT) 
Duża ilość pirotechniki scenicznej, wyjątkowe płonące rekwizyty dedykowane 
sztuce fireshow, płonąca scenografia, efekty świetlne, unikatowe efekty 
specjalne, płonące kontrukcje, dodatek: logoshow - bezpośrednio podczas 
tańca artystów wyświetlane są dowolne logotypy, zdjęcia oraz napisy

wersja 5 osobowa (22 minuTy)         
najefekTowniejsza wersja pokazu! 

Unikatowe efekty pirotechniki scenicznej, wyjątkowe płonące rekwizyty 
dedykowane sztuce fireshow, płonąca scenografia, efekty świetlne, unikatowe 
efekty specjalne, płonące konstrukcje, dodatek: logoshow - bezpośrednio 
podczas tańca artystów wyświetlane są dowolne logotypy, zdjęcia oraz 
napisy

Dominujący kolor - Indygo 

Klimat pokazu - Mistyczny

Charakterystyczne elementy - Płonące konstrukcje
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Wyjątkowe widowiska tematyczne, które łączą 
w sobie teatr z ogniem i efektami wizualnymi. 
Są one wykorzystywane zarówno w trakcie 
wielkich imprez plenerowych, jak również 
podczas kameralnych wydarzeń artystycznych 
lub firmowych. 

Każdy pokaz ma swój unikalny charakter,  
motyw przewodni, i historię opowiedzianą za 
pomocą tańca i ognia. 



Pokaz łączący w sobie wybitne umiejętności kuglarskie oraz 
pełną napięcia akcję, którą podkreślają efektowne wybuchy 
sceniczne. Pokaz opowiada o odwiecznej walce dobra ze złem w 
wyjątkowo efektownym wydaniu. 

Podczas przedstawienia widz ma okazję zetknąć się z wyjątkową 
odsłoną pokazu z ogniem, gdzie opowiedziana przez tancerzy 
historia przeniesie jego wyobraźnię w inną rzeczywistość.

czarnoksiężnik
wersja 4 osobowa (18 minuT)   

Pirotechnika sceniczna, wyjątkowe płonące rekwizyty dedykowane sztuce 
fireshow, efekty specjalne, płonąca scenografia, efekty świetlne

wersja 5 osobowa (22 minuTy)    
Duża ilość pirotechniki scenicznej, wyjątkowe płonące rekwizyty dedykowane 
sztuce fireshow, efekty specjalne, płonąca scenografia, efekty świetlne

Temat przewodni - Walka dobra ze złem 

Klimat pokazu - Baśniowy / mroczny

Pokaz został wielokrotnie nagrodzony na międzynarodoych 
festiwalach ognia! 



Pokaz zainspirowany historią przemysłu Śląska. Jest to 
przedstawienie opowiadające o niecodziennym dniu w pracy. 
Podczas szychty dochodzi do ognistej awarii, która inspiruje 
pracowników do wykorzystania ognia w niekonwencjonalny 
sposób.  A co na to kontrola BHP? 

palimy się

            do pracy

wersja 4 osobowa (12 minuT)    
Pirotechnika sceniczna, wyjątkowe płonące rekwizyty dedykowane sztuce 
fireshow, różnego rodzaju iskry, płonąca scenografia, efekty świetlne, 
unikatowe efekty specjalne, dodatek: logoshow - bezpośrednio podczas 
tańca artystów wyświetlane są dowolne logotypy, zdjęcia oraz napisy

wersja 5 osobowa (17 minuT)    
Duża ilość pirotechniki scenicznej, wyjątkowe płonące rekwizyty dedykowane 
sztuce fireshow, młoty tryskające iskrami, płonąca scenografia, efekty 
świetlne, duża ilość unikatowych efektów specjalnych, dodatek: logoshow 
- bezpośrednio podczas tańca artystów wyświetlane są dowolne logotypy, 
zdjęcia oraz napisy

Temat przewodni - Przemysł 

Klimat pokazu - Industrialny

Charakterystyczne elementy - wybuchające iskrami ogniste 
rekwizyty zainspirowane codziennymi narzędziami pracy 
górników i hutników   



Zachód jest  już nie tylko dziki, ale również gorący! Opowiemy 
Wam historę rodem z Amerykańskich filmów, pełną humoru,  
zwrotów akcji, wyjątkowych efektów (płonące lassa, wybuchające 
iskrami rewolwery) i porywającej westernowej muzyki.

wild wesT

            sTory

wersja 4 osobowa (18 minuT)    
Pirotechnika sceniczna, wyjątkowe płonące rekwizyty dedykowane sztuce 
fireshow, ogniste lassa, rewolwery strzelające iskrami, bogata scenografia, 
efekty świetlne, efekty specjalne, dodatek: logoshow - bezpośrednio podczas 
tańca artystów wyświetlane są dowolne logotypy, zdjęcia oraz napisy

wersja 5 osobowa (22 minuTy)    
Duża ilość pirotechniki scenicznej, wyjątkowe płonące rekwizyty dedykowane 
sztuce fireshow, ogniste lassa, rewolwery strzelające iskrami, bogata 
scenografia, efekty świetlne, duża ilość unikatowych efektów specjalnych, 
dodatek: logoshow - bezpośrednio podczas tańca artystów wyświetlane są 
dowolne logotypy, zdjęcia oraz napisy

Temat przewodni - Love Story na Dzikim Zachodzie

Klimat pokazu - Westernowy

Charakterystyczne elementy - płonące lassa i wybuchające 
rewolwery 



Pokaz, który opowiada barwną historię o spełnieniu świątecznych 
marzeń. Podczas gdy Święty Mikołaj roznosi prezenty zostaje 
przypadkowo zauważony przez jednego z domowników. Jego 
elfy wykorzystują sytuację i rozkręcają zabawę na całego! 

mikołaj

     w ognisTej krainie

wersja 3 osobowa (17 minuT)    
Pirotechnika sceniczna, wyjątkowe płonące rekwizyty dedykowane sztuce 
fireshow, scenografia, unikatowe efekty świetlne, dodatek: logoshow - 
bezpośrednio podczas tańca artystów wyświetlane są dowolne logotypy, 
zdjęcia oraz napisy

wersja 4 osobowa (20 minuT)   
Duża ilość pirotechniki scenicznej, wyjątkowe płonące rekwizyty dedykowane 
sztuce fireshow, scenografia, unikatowe efekty specjalne, efekty świetlne, 
dodatek: logoshow - bezpośrednio podczas tańca artystów wyświetlane są 
dowolne logotypy, zdjęcia oraz napisy

wersja 5 osobowa (23 minuTy)         
najefekTowniejsza wersja pokazu! 

Unikatowe efekty pirotechniki scenicznej, wyjątkowe płonące rekwizyty 
dedykowane sztuce fireshow, scenografia, efekty świetlne, unikatowe efekty 
specjalne, dodatek: logoshow - bezpośrednio podczas tańca artystów 
wyświetlane są dowolne logotypy, zdjęcia oraz napisy

Temat przewodni - Magiczna Świąteczna historia

Klimat pokazu - Mikołajkowy

Charakterystyczne elementy - wybuchające prezenty i gorąca 
świąteczna atmosfera
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Jedną z naszych specjalności są nietypowe 
pokazy świetlne. Możemy wykonać show 
dla kilkutysięcznej widowni podczas imprezy 
masowej, jak również na kameralnym 
wydarzeniu. 

Podczas spektaklu artyści posługują się 
wyjątkowymi rekwizytami wykonanymi w 
technologii led, które światłem malują w 
powietrzu rozbudzające wyobraźnię obrazy. 



Prisma Light to show nowej generacji stanowiące ciekawą 
alternatywę dla pokazów ogniowych. Ilość barw i wzorów 
pojawiających się na scenie wprawia widza w swoisty stan 
hipnozy. Połączenie świecących strojów, laserów i efektów led 
tworzy widowisko, które zachwyci nawet najbardziej wymagającą 
publikę. 

Wyjątkowym urozmaiceniem pokazu jest element Logo Show - 
artyści posługują się rekwizytami VisualPoi, które pozostawiają 
w powietrzu smugi światła z dowolnymi napisy, logotypami bądź 
grafikami zaproponowanymi przez klienta.

prisma lighT wersja 2 osobowa (12 minuT)    
Rekwizyty led, świecące stroje, efekty doświetlające, finał: logoshow - 
bezpośrednio podczas tańca artystów wyświetlane są dowolne logotypy, 
zdjęcia oraz napisy

wersja 3 osobowa (17 minuT)    
Duża ilość rekwizytów led, świecące stroje, efekty świetlne, dym, finał: 
logoshow - bezpośrednio podczas tańca artystów wyświetlane są dowolne 
logotypy, zdjęcia oraz napisy

wersja 4 osobowa (20 minuT)   
Duża ilość rekwizytów led, świecące stroje, efekty świetlne, dym, taniec z 
laserami, finał: logoshow - bezpośrednio podczas tańca artystów wyświetlane 
są dowolne logotypy, zdjęcia oraz napisy

wersja 5 osobowa (23 minuTy)        
najefekTowniejsza wersja pokazu! 

Największa ilość rekwizytów led, świecące stroje, efekty świetlne, dym, 
taniec z laserami, unikatowe efekty laserowe, finał: logoshow - bezpośrednio 
podczas tańca artystów wyświetlane są dowolne logotypy, zdjęcia oraz 
napisy



Pozyskanie oraz zaciekawienie nowych klientów swoim 
produktem bądź marką jest w obecnych czasach nie lada 
wyzwaniem. Proponujemy zwiększenie efektywności Państwa 
reklamy poprzez nietypową formę artystyczną jaką jest pokaz 
możliwości najnowocześniejszego sprzętu do wizualizacji 
dowolnych grafik, napisów bądź logotypów klienta. 

Zaprogramowane obrazy wraz z tańcem artystów stworzą 
niezapomnianą kompozycję, która na pewno zapadnie w pamięci 
odbiorcom. 

logo show
wycena indywidualna w zależności od poTrzeb klienTa (ilości Tancerzy, ilości 
oraz długości wyjść)
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oferTa ma charakTer zaproszenia do złożenia zamówienia i podpisania umowy i nie sTanowi oferTy w rozumieniu arT. 66 
kc i innych przepisów. kopiowanie, powielanie oraz wykorzysTywanie TeksTów lub obrazów zarówno w całości jak 
i fragmenTarycznie przez osoby posTronne, kTóre nie są adresaTem Tej oferTy będą TrakTowane jako łamanie prawa au-

Torskiego do niniejszego dokumenTu. do cen dolicza się podaTek VaT oraz ewenTualne koszTy dojazdu 1zł/km.

Patryk Niedbała
Tel. 726-310-349

biuro@nam-tara.pl

www.TeaTrognia.pl

www.facebook.com/namTarafireshow


