
Oferta pokazów 
pole dance



Kim jesteśmy?

Jesteśmy instruktorkami z zakresu Pole Sport, Exotic Dance,
Stretching oraz Aerial Hoop ze studia Wild Tribe w Opolu. 

Akrobatyką powietrzną w różnych jej odsłonach zajmujemy się
od ponad 7 lat i robimy to z pasją, radością i zaangażowaniem,
co przynosi efekty w postaci nagród i wysokich osiągnięć
podczas najróżniejszych zawodów i konkursów w kraju. 

Uwielbiamy bawić się tym, co robimy, przekazywać widzowi
energię, uśmiech i odkrywać przed nim, że nie tak trudno jest
oszukać grawitację, a połączenie tańca, siły i akrobatyki jest
nie tylko piękne, ale także fascynujące.

http://www.bellyopole.pl/


Oferta pokazów:

Pole Show:1.
Połączenie tricków i akrobacji na drążku wertykalnym 
w taneczną historię. Daj się przenieść w zupełnie inny
świat, gdzie zobaczysz nie tylko niesamowite elementy
techniczne, ale także dasz się ponieść emocjom i
przygodzie.



2. Pole Sport:
Czysto techniczna prezentacja: pokaz siły, rozciągnięcia i
gibkość na drążku wertykalnym. Pole sport w swojej
najczystszej postaci.

3. Exotic Dance:
Choreografia wykonywana w specjalnych butach, bardziej
zmysłowa i intrygująca. Połączenie tańca, akrobacji z
kocią gracją i zadziornością.



Cennik:
Pokaz na drążku wertykalnym trwa około 3:00 - 3:30 minut, 
w zależności od koncepcji danego show. 

Posiadamy własny specjalistyczny podest z drążkiem, który transportujemy i
montujemy we własnym zakresie. 

Organizator zobowiązany jest do udostępnienia płaskiego, stabilnego
podłoża (parkiet, deski sceniczne, guma taneczna), na którym możemy
rozstawić sprzęt, minimum 6m2. Wysokość konstrukcji to około 3,5 metra.
Nie robimy pokazów na trawie, betonowej wylewce czy chodniku. 

Organizator zapewnia nagłośnienie, oświetlenie, odosobnione miejsce na
przebranie strojów oraz rozgrzewkę. Jeśli na imprezie jest dostępny
alkohol,to organizator zobowiązuje się do utrzymania w ryzach nietrzeźwych
i rozochocnych widzów. 

1 pokaz (1 tancerka) - 800zł
2 pokazy (2 tancerki) - 1400zł
+ koszty dojazdu poza granicami Opola.



Przykładowe pokazy:

HELIOS - KINO KOBIET - Weronika Sahar "Cell Block Tango"

ACTIV LAB - Weronika Sahar "Batucada"

POLE DANCE FEVER - Weronika Sahar "Star Wars"

GALA OPOLSCY WOJOWNICY -  Weronika Sahar "Wrong Bi*ch"

https://www.youtube.com/watch?v=0Yvmw33e4Hw
https://www.youtube.com/watch?v=fmBGjxfGKEU
https://www.facebook.com/watch/?v=2341377739443607
https://www.facebook.com/watch/?v=301933853771607


Kontakt:

@wildtribe.opole

Wild Tribe - Pole Dance & Aerial Hoop

info@wildtribe.pl

https://www.instagram.com/bellyopole/
https://www.facebook.com/BellyOpole/

