Nabídka akcí
v divadle
Ponec

PONEC
TANEC PRAHA

Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

Hledáte
originální místo
pro firemní večírek,
vánoční párty nebo
setkání s klienty?
Uspořádejte netradiční
akci v divadle Ponec,
kterou obohatí unikátní
taneční program
uzpůsobený Vašim
požadavkům na míru.

PONEC
TANEC PRAHA

Technické informace

Foyer

Kapacita

max. 200 osob

Prostory
< foyer
5,5 x 12 m
< klub/bar (horní foyer) 5,5 x 11 m
z toho bar 
4 x 3,1 m
< divadelní sál
12 x 22 m
< jeviště
12 x 16 m
< vstupní výklenky
3,5 x 2,5 m
(zóna pro kuřáky – posezení
celkem pro 12 osob)
Vybavení
plně vybavený světelný
a zvukový park
< praktikábly pro flexibilní
aranžmá prostoru
< černé výkryty
< 200 židlí
< projektory
< projekční plátno
< 2x LCD

Klub/bar

<

Foyer v přízemí divadla je vybaveno
šatnou, cocktailovými stoly a pulty
k servírování nápojů.

Divadelní sál / hlediště

Divadelní sál / jeviště

V 1. patře foyer je bar s kompletním
zázemím a 55 místy k sezení.

PONEC

V zabezpečené zóně zadního traktu
divadla je k dispozici dostatečný
parkovací prostor.

TANEC PRAHA
Exteriér divadla

NANOHACH

A co Vám můžeme nabídnout?

1 ZADÁNO PRO...
…originální dárek
pro Vaše obchodní partnery,
klienty i zaměstnance!

VerTeDance

NANOHACH

Slavíte jubilejní výročí Vaší firmy
nebo chcete jednoduše připravit
pro Vaše obchodní partnery
ojedinělý večer vysoké umělecké
úrovně?
Nabízíme představení
ve spolupráci s předními umělci
českého současného tance, hudby
a designu exkluzivně pro Vás
a Vaše přátele! Pozvěte Vaše hosty
na takové taneční špičky, jako jsou
VerTeDance, NANOHACH, DOT504,
420PEOPLE, Tantehorse ad.
Zajistíme rezervaci celého divadla
pouze pro Vás! Rádi Vám pomůžeme
vybrat představení, které podpoří
identitu Vaší společnosti.

DOT504

420PEOPLE

Cena
50.000 Kč – 90.000 Kč dle výběru
programu, počtu účinkujících,
technické a produkční náročnosti.
V ceně není zahrnut catering,
který je však možný na požádání
zajistit.

PONEC
TANEC PRAHA
Tantehorse

Lenka Vagnerová & Company

A co Vám můžeme nabídnout?

2 V RYTMU…
…podpořte svou firemní
image stylovým večerem
s tančírnou!

Chcete pro Vaše obchodní partnery
a klienty připravit atraktivní
a velmi originální večer?
Plánujete pro Vaše zaměstnance
teambuilding a nechcete se spokojit
s tolikrát opakovaným programem?
Připravíme pro Vás tančírnu
na míru!
Vaši hosté zhlédnou profesionální
taneční provedení vybraného
stylu, naučí se základní kroky
pod vedením zkušených lektorů
a za doprovodu živé hudby
mohou protančit celou noc!
Škála tanečních stylů je nesmírně
bohatá – salsa, tango, flamenco,
swing, rock and roll a mnoho
dalších. Zkuste něco nového
s pravými profesionály! Nepřeberné
množství tanečních stylů, hudebních
žánrů, forem stylizace interiéru
a exteriéru divadla zajistí kreativní
způsob Vaší firemní prezentace!

VerTeDance

NANOHACH

DOT504

420PEOPLE

Cena
60.000 Kč – 80.000 Kč dle výběru
programu. V ceně není zahrnut
catering, který je však možný
na požádání zajistit.

PONEC
TANEC PRAHA
Tantehorse

Lenka Vagnerová & Company

A co Vám můžeme nabídnout?

3 PÁRTY...
…vánoční večírek nebo
novoroční párty ve zcela
netradičním duchu
i prostorách!

VerTeDance

NANOHACH

Nudí Vás pořádat firemní akce či
setkání s klienty ve stále stejných
prostorách? Chcete restauraci, klub
či bowling vyměnit za originálnější
místo a připravit svým obchodním
partnerům nebo zaměstnancům
netradiční zážitek? Pozvěte je tam,
kde prkna znamenají svět!
Váš vánoční či novoroční večírek
připravíme zcela podle Vašich přání.
Můžete si vybrat z kratších
vystoupení umělců současného
tance či pohybového divadla,
vystoupení hudebníků, tančírny
vedené profesionály, filmových
projekcí, vizuálního umění ve
spolupráci s mladými výtvarníky
či večírek s živou kapelou či DJ.

DOT504

420PEOPLE

Cena
60.000 – 120.000 Kč dle výběru
programu, technické a produkční
náročnosti. V ceně není zahrnut
catering, který je však možný
na požádání zajistit.

PONEC
TANEC PRAHA
Tantehorse

Pro více informací
nás neváhejte
kontaktovat!

Markéta Schätzová
koordinátorka firemních akcí
marketa.schatzova@tanecpraha.eu
725 741 012
Yvona Kreuzmannová
předsedkyně Tanec Praha o. s.
yvona.kreuzmannova@tanecpraha.eu
DIVADLO PONEC
Husitská 24A, Praha 3
www.divadloponec.cz
www.tanecpraha.cz
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