Ofertă promoțională

Petrecere de Crăciun
cu

Taraful din Clejani

Petrecere de Crăciun
Un tablou de familie cu cinci generații pe scenă, care vă cântă de la cele mai
frumoase colinde la cele mai săltărețe cântece de petrecere.

Crăciunul înseamnă familie, căldură, bucurie.
Viorica, Ioniță, Margherita, Fulgi și, nu în ultimul rând, Moș Anton Pann – într-un tablou de
familie cu cinci generații pe scenă -, vin să vă aducă:
 căldura celor mai vechi colinde românești,
 surpriza unui recital exclusiv cu cele mai frumoase piese ale perioadei interbelice,
 bucuria celor mai săltărețe cântece de petrecere.

Program
I
Pentru a trăi emoția sărbătorilor de iarnă, vom începe Petrecerea de Crăciun cu un recital
din cele mai frumoase colinde.
Îl aducem cu noi pe Moș Anton Pann, care ar putea fi însuși Moș Crăciun. Sau, împreună cu
el, noi am putea fi Clejani Five’s, asta dacă nu am veni și cu taraful nostru.
Și – cine știe? – poate cântăm chiar și o piesă Jackson 5.

II

După colinde, lumina se stinge pe scenă. Un spot se fixează asupra solistei și o urmărește.

Viorica, îmbrăcată specific perioadei interbelice, coboară de pe scenă, se îndreaptă spre
public cântând și se așază la o masă. Un alt spot de urmărire îl fixează pe Ioniță, care ia un
violonist cu el, se duce la Viorica și o invită la dans. Viorica instigă doamnele să ia inițiativa și
să-i invite pe domni la dans:
„Doamnelor și domnilor, dansul este permis”

Astfel începe recitalul exclusiv cu cele mai frumoase cântece ale perioadei interbelice, aduse
la un sound și o coloratură spectaculoase, caracteristice Tarafului din Clejani.
După aproximativ 30 de minute, intră în scenă Margherita, condusă de trei perechi de
dansatori. Dansatoarele vor invita domnii la dans, iar dansatorii pe doamnele încă rămase pe
scaunele lor.
Viorica și Margherita vor cânta în duet un pot-pourri interbelic.
... Și toată lumea dansează

III

Apoi, vă conducem spre distracție fără limite, prin ritmul și energia muzicii balcanice.
Nu vă veți opri din dans, pentru că vom continua cu cele mai frumoase și săltărețe cântece
lăutărești de petrecere.
Veți petrece cu noi cum nu ați mai petrecut niciodată.

Petrecere de Crăciun

Durata show-ului:
 95 minute

Ora de începere:
 decidem împreună momentul cel mai potrivit în care Petrecerea de Crăciun cu Taraful
din Clejani poate fi inclusă în programul party-ului dumneavoastră.

Program:
De la cele mai vechi colinde românești la cele mai săltărețe cântece de petrecere.
 Recital de colinde (15 minute)
 Recital exclusiv cu cele mai frumoase cântece ale perioadei interbelice (35 minute)

 Recital- distracție fără limite, prin ritmul și energia muzicii balcanice și cele mai
săltărețe cântece lăutărești de petrecere (45 minute).

Onorariu:
 dacă vă interesează oferta noastră, contactați-ne.
Telefon: 0722 733 932
Email: clejani_vi@yahoo.com

