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          Oferta na 2019    

                         „Muzyczne show dla dzieci”     

 
               Koncert dla dzieci z   

                                             elementami zabawy i konkursami 

Zespół dla dzieci Tulinki Band – to śpiewające pluszowe gwiazdy z 

telewizji, które jeżdżą po Świecie, aby tulić się do dzieci i śpiewać razem z nimi tulinkowe 

nutki.  

 
 

   

 

Program estradowy dla dzieci z udziałem unikalnego zespołu znanego m.in. 

z telewizji: Polo TV, TVS, 4 Fun Dance oraz portali społecznościowych na których klipy 

obejrzało 6 milionów fanów.  

 

Tulinki Band Show jest to pierwszy projekt w Polsce, który łączy koncert dla dzieci z 

elementami zabawy i konkursami dla całej rodziny. Ponad 60 min (lub 90 min) dobrej zabawy. 

 

W programie :  
Koncert zespołu „Tulinki Band”, zabawa z dziećmi na scenie, nauka tańca, konkursy dla 

najmłodszych z rodzicami, wspólne pozowanie do zdjęć. 

 

WYSTĘP  ZESPOŁU TO : 
Interaktywne Muzyczne Show Dla Całej Rodziny.  

Program artystyczny odbywa się na scenie oraz przed sceną, tak aby można zaprosić do 

wspólnej zabawy wszystkie dzieci z rodzicami. 

 

Przykładowe konkursy: 
 zgadywanki z Czarusiem (quiz zagadkowy)  

 tulinkowy taniec z rodzicami  

 zdrowo na sportowo i inne 

 

Artyści zaśpiewają dla dzieci autorskie hity: "Psinka", "Mały Misio", "Małpka Riki Tiki”, oraz 

znane przeboje w dziecięcej aranżacji m.in. „Dżem” i „Tańczymy Labada”.   
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MEDIA O TULINKACH 
 

      
 

   
 

Zespół Tulinki Band występował na wielu prestiżowych imprezach m.in. w 2018 roku jako gość 

specjalny uświetnił Finał akcji „Dziecięce Marzenie” organizowany przez gazetę Super Express. 

 

       

                        

Cennik : 

 

OFERTA WIOSNA-JESIEŃ 2019 ZIMA 2019 

FORMA KONCERTU 
Koncert ma formę taneczno-muzyczną z 

elementami zabawy i konkursami 
Mikołajki z Tulinkami 

CZAS WYSTĘPU 60-70 minut 90 minut 60 minut 

SKŁAD ZESPOŁU 4 osoby (2  pluszaki + prowadzący Czaruś + dj Arbuzik) Tulinki + Mikołaj 

STYL MUZYCZNY nowoczesny bit disco, dance – muzyka taneczna 

NOCLEG do ustalenia 

INNE (zapewnia organizator imprezy) drobne upominki do 2-3 konkursów 

KOSZTY DOJAZDU ARTYSTY brak 

CENA *  3500 zł 4000 zł 3500 zł 
 

          *  kwota rozliczana na podstawie umowy o dzieło z artystą 

          *  cena nie dotyczy terminów 1 i 2 czerwca 2019    
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