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O firmie
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.
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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.

Pokazy Fireshow
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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.

Pokazy
Fireshow

Violet
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Pokaz polegający na oczarowaniu widza pięknem ognia. Charakteryzuje się on użyciem
dużej ilości pirotechniki scenicznej, różnego rodzaju iskier pirotechnicznych, a także
efektownych płonących rekwizytów. „Violet” opiera się na ukazaniu piękna różnych
barw, z dominującym kolorem fioletowym, które w połączeniu z blaskiem ognia oraz
dynamicznymi efektami scenicznymi tworzą show, które na długo zapadnie w pamięci
widzów.

Indigo
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Pokaz bardzo dynamiczny, przepełniony różnego rodzaju efektami pirotechnicznymi oraz
wyjątkowymi płonącymi konstrukcjami. Nawiązuje on swoim charakterem do świata
fantasy. „Indigo”, opiera się na ukazaniu piękna różnych barw lecz w odróżnieniu od
„Violet”, dominującym kolorem jest niebieski, który podkreśla jego mistyczny charakter.

Viridian
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Pokaz fireshow, wykonywany przez jedną tancerkę, który sprawdzi się zarówno na
mniejszych, jak i większych imprezach. Niezwykły klimat tego przestawienia sprawi, że
widzowie zasmakują niezwykłego magicznego świata rodem z książek fantasy.
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Przedstawienia tematyczne z duża ilością ognia, pirotechniki
scenicznej oraz unikalnych efektów wizualnych. 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, nawiązanie historyczne lub

zadany temat artystyczny.

Teatr
Ognia

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

Palimy się
do pracy
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Pokaz zainspirowany historią przemysłu Śląska. Jest to przedstawienie ukazujące pracę
hutników oraz górników. Podczas szychty dochodzi do ognistej awarii, która inspiruje
pracowników do wykorzystania ognia w niekonwencjonalny sposób.

Mikołaj
w ognistej
krainie
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Pokaz opowiadający historię o Świętym Mikołaju, który roznosząc
prezenty zostaje zauważony przez domowników. Barwne układy oraz
widowiskowe efekty idealnie wpasują się w świąteczny klimat imprezy.
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Jedną z naszych specjalności są nietypowe pokazy świetlne.
Jesteśmy w stanie zorganizować show dla kilkutysięcznej
widowni

podczas

imprezy

masowej,

jak

również

na

kameralnym wydarzeniu. Podczas spektaklu artyści posługują
się

najwyższej

klasy

rekwizytami

żonglerskimi,

które

w kontrolowany sposób zmieniają kolory. W trakcie pokazu
pojawiają się dowolne zdjęcia, napisy oraz logotypy klienta.
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Prisma

Pokazy Lightshow
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Light

Prisma Light to show nowej generacji stanowiące ciekawą alternatywę dla pokazów
ogniowych. Nowoczesna technologia led pozwoliła nam na stworzenie unikatowych
świecących strojów oraz rekwizytów, które w połączeniu z elektroniczną muzyką
współtworzą niepowtarzalne show. Wyjątkowym urozmaiceniem pokazu jest element
Logo Show - artyści posługują się rekwizytami VisualPoi, które pozostawiają w powietrzu
smugi światła wizualizujące dowolne napisy, logotypy bądź grafiki zaproponowane przez
klienta.

Logo
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Show

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 zmieniają się w rytm muzyki podczas tańca artystów.
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www.teatrognia.pl
www.facebook.com
/NamTaraFireshow

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 autorskiego do niniejszego dokumentu. do cen dolicza się podatek vat oraz ewentualne koszty dojazdu 1zł/km.

