
VOLCANO
NOSLĒPUMAINS STĀSTS AR UGUNI GALVENAJĀ LOMĀ



PROGRAMMA AIZRAUJ ELPU UN PĀRSTEIDZ PUBLIKU.
JAU NO PIRMĀS SEKUNDES TĀ IEVELK SKATĪTĀJU MISTISKĀ
STĀSTĀ, NO KURA NAV IESPĒJAMS ATRAUT SKATIENU. VEIKLI
TRIKI, MISTISKAS DEJAS, MILZU LIESMU VĒRPETES UN SPILGTI,
NEGAIDĪTI AKCENTI, KAS PAPILDINĀTI AR PIROTEHNISKIEM
SPECEFEKTIEM, KĀ ARĪ KRĀŠŅU SALŪTU NOBEIGUMĀ.

“VOLCANO” BŪS LIELISKA IZVĒLE, JA VĒLATIES SAVU PASĀKUMU
PADARĪT VIESIEM PATIESI NEAIZMIRSTAMU!!!



Klietnu ērtībai esam izveidojuši vairākus «Volcano» variantus, lai katram
būtu iespēja atrast savam pasākumam vispiemērotāko :

Volcano: Mākslinieku

skaits

Priekšnesuma

ilgums

Salūts Cena

1) Small eruption 5 12 min 1,5 min 990 eiro

2) Medium eruption 7 16 min 2,5 min 1200 eiro

3) Ritual 9 25-30 min 2,5 min 1600 eiro



Volcano: “Small eruption”

Mazākais no “izvirdumiem”, taču, kā mēs visi zinām, jebkurš izvirdums ir uguns stihijas varenības un 
krāšņuma apliecinājums . Tā ir arī ar šo programmu! Liesmu vērpetes, mistiska mūzika, pādomāta
horeogrāfija un sižetiskā līnija.
Priekšnesumā Jūs redzēsiet:
❖ 4 degošus staffus
❖ Liesmām bagātu vēdekļu pāri
❖ 4 lāpas ar liesmu šalts efektu
❖ Liesmām bagātu komētu ar pirotehniskiem elementiem fonā
❖ 4 degošus sneiku pārus
❖ Liesmojošu kubu
❖ 2 pārus piro poi
❖ 1 pirotehnisko staffu
❖ Pirotehnisko vēdekļu pāri
❖ Salūtu



Volcano: Medium eruption

Jo vairāk dalībnieku jo vairāk uguns! Šajā programmā papildus iepriekšminētajam sarakstam klāt nāk

akrobātikas elementi un priekšnesums ar četriem degošiem vēdekļu pāriem. Tāpat arī beigās Jūs

sagaida krāšņāks un garāks salūts.



Volcano: Ritual

Pats nosaukums jau saka priekšā, ka tas būs vesels rituāls. Programma iesākas ar mistisku uguns

rituālu aktieru Aldas Krastiņas un Ivara Brakovska izpildījumā, kas pārvēršas milzīgā uguns un

pirotehnikas izvirdumā. Vēlamā efekta panākšanai talkā nāk dūmu mašīnas, liesmu metēji un

lāzers.

Misktiskais sākums rada īpašu noslēpumainības noskaņu, kas ievelk skatītāju šajā maģiskajā

stāstā jeb... rituālā.



4 iemesli, kāpēc izvēlēties Volcano:

❖ Liesmām un specefektiem bagāta programma;

❖Mistiskā noskaņa ļoti piestāv uguns stihijai;

❖ Ideāli piemērota lieliem pasākumiem;

❖ Divi vienā: priekšnesumā redzēsiet gan dzīvo uguni, gan pirotehniskus 

efektus un krāšņu salūtu.



Programma ir vērienīga, tās realizēšanai nepieciešamais laukuma izmērs ir vismaz 25x25 m līdzena laukuma. Vēlams, 
lai tuvumā nav koku un ēku.

Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem, kā arī palīdzēsim izvēlēties piemērotāko programmu!

Lai skaistie brīži top vēl košāki!!!


