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Witamy w "Kraju Kwitnącej Wiśni" ..
Kostiumowa Agencja Artystyczna „Gejsza-art”, 

to profesjonalna , japońska oprawa imprez i uroczystości!

Agencja powstała z miłości do muzyki, przyprawionej szczerą fascynacją "Krajem Kwitnącej

Wiśni". Naszą genezą jest inspiracja gejszami japońskimi, które skrzywdzone błędną opinią na

ich temat, w istocie były kobietami sztuki, (gei- sztuka; sha- człowiek) a muzyka i taniec

stanowiły ich prawdziwe królestwo.

Przedsięwzięcie, które realizujemy oparte jest na talencie, pasji i doświadczeniu, a wizytówką
firmy jest działalność koncertowo - artystyczna,  promująca kulturę  japońską. Łączymy

działalność koncertową z edukacyjną, a  poprzez widowiskowy taniec oraz muzykę
wykonywaną na tradycyjnych instrumentach japońskich, pragniemy przybliżyć klimat

tajemniczego Orientu.

Gejsza-art l 2022/23

Kim jesteśmy i co robimy?

tańce gejsz

muzykę na tradycyjnych instrumentach

występy bębniarzy "Taiko Drummers"

koncerty kwartetu "Kimono Dress"

pokazy Samurajów

wystawy zbroi, mieczy, łuków i broni

warsztaty kaligrafii

sesje zdjęciowe

sztukę ubieranie kimona "Kitsuke"

W naszej ofercie znajdą Państwo m.in:

wystawy kimon, pasów obi oraz fotografii

prezentacje multimedialne

pokazy walk (aikido, karate, kendo, sumo itp.)

ceremonie herbaciane

występy zespołu tanecznego "Odori Dancers"

pokazy makijażu

sztukę Ikebany, origami

gry i zabawy japońskie

i wiele innych :)



Profesjonalna, japońska charakteryzacja, oryginalne
stroje i dbałość o każdy detal

Promując kulturę i sztukę "Kraju Kwitnącej Wiśni", kładziemy nacisk nie

tylko na swerę koncertowo-artystyczną, ale również na oprawę wizualną.

Makijaż naszych gejsz wykonany jest z ORYGINALNYCH kosmetyków

japońskich /„Shironuri”/,  peruki ”Katsura” jak i  elementy ubioru „Kitsuke”

spowadziliśmy z Japonii, a nasze kimona są ręcznie malowane, zdobione

charakterystycznymi motywami dla danej pory roku. Nasi artyści

występują w odpowiedniej charakteryzacji z oryginalnymi, japońskimi

instrumentami i rekwitytami. A wszystko po to, by przenieść  Państwa w

egzotyczną podróż, do odbycia której, zamiast biletu, potrzebna jest

jedynie dusza otwarta na nowe, estetyczne wrażenia...
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I. Tańce Gejsz

Tańce wkonywane są do tradycyjnej muzyki, z wykorzystaniem oryginalnych atrybutów,

takich jak  japońskie parasolki „Wagasa”, japońskie wachlarze do tańca „Sensu” oraz

gałązki Kwitnącej Wiśni "Sakura". Ok. 3 minutowe tańce wykonywane są w pełnej

charakteryzacji (kimona, peruki "Katsura", makijaż "Shironuri", skarpetki "Tabi").

W zależności od potrzeb, może wystąpić jedna, dwie, trzy lub cztery gejsze. 
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Niezbędny jest sprzęt do odtwarzania muzyki oraz „czyste”, śliskie podłoże/scena.



II. Gra na tradycyjnych instrumentach japońskich 

„Shamisen” - 3 strunowy instrument, na którym gra się drewnianym plektronem „Bachi”

(posiadamy 4 „samiseny”)

Koto” - 13 strunowy instrument szarpany, o specyficznym, orientalnym brzeniu. 

 yakumo-goto, 

biwa ,

 bambusowy flet shakuhachi 

Japońskie utwory tradycyjne oraz aranżowane, wykonywane są na sprowadzonych

 z Japonii,oryginalnych instrumentach: 

Dodatkowo istnieje możliwość urozmaicenia koncertu innymi instrumentami, takimi jak:

jak również elementami wokalno- instrumentalnymi. 

Gejsza-art 2022/23Niezbędne nagłośnienie.



III. Kwartet smyczkowy "Kimono-Dress"

muzyka filmowa np. „Ostatni Samuraj”; „Wyznania Gejszy”, „Shogun”; 

suita z „Madame Butterfly”, 

„enka” -najpiękniejsze pieśni i ballady japońskie; 

„j-pop” -hity japońskiej muzyki popularnej,

muzyka z filmów Anime

Występ Kwartetu smyczkowego, w sukniach wieczorowych „Kimono-Dress”, wykonanych

z oryginalnych, wyszywanych kimon japońskich „Uchikake”. Zespół prezentuje muzykę
japońską we własnych aranżacjach. /W tym:- 

Godzinny program może być wykonywany w kilku „blokach”, a podczas koncertu możliwe

jest wyświetlanie autorskich zdjęć z Japonii. 

Zespół może również wystąpić  z rodowitymi Japończykami: śpiewakiem lub pianistą.
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Niezbędne jest miejsce dla kwartetu oraz 4 krzesła. Mile widziane nagłośnienie.



IV. Bębniarze Taiko "Gejsza-art Drummers"

Zespół wykonuje dynamiczne utwory na oryginalnych bębnach japońskich Taiko, o różnych

rozmiarach. Pełen energii pokaz wykonywany jest w oryginalnych strojach 

i doskonale oddaje „ducha Kraju Kwitnącej Wiśni”. Część występu może być wykonana jako 

 UV SHOW!. Dodatkowo istnieje również możliwość urozmaicenia pokazu poprzed dodanie

Marimby. Skład zespołu: od 3 do 5/6 osób.

Pokaz może być również doskonałym dopełnieniem różnych uroczystości, takich jak

rozdanie nagród czy prezentacja nowości .. itp.. Czas i charakter występów – do uzgodnienia

Istnieje możliwość połączenia grupy Bębniarzy Taiko z gupą taneczną "Gejsza-art Odori

Dancers" 

Gejsza-art 2022/23

Niezbędna jest odpowiednia ilość miejsca dla zespołu  oraz  oświetlenie i nagłośnienie.



V. Zespół taneczny  "Gejsza-art Odori Dancers"

Zespół wykonujący energetyczny taniec japoński, towarzyszący letnim festiwalom. Ten

unikalny styl tańca, który powstał w Japonii jest bardzo dynamiczny i łączy tradycyjne,

japońskie ruchy taneczne z muzyką nowoczesną. Choreografie wykonywane są często

przez duże zespoły, biorące udział w różnych festiwalach, również sportowych,

organizowanych w szkołach i liceach w Japonii. Do tańca wykorzystywane są m.in.

parasole, maski, flagi, czy grzechotki „Naruko”. 

Optymalny skład zespołu, to 8 osób. Tancerki wykonują max 3 tańce po ok 2/3 min.

Zespół wykonuje również UV SHOW !

Istnieje możliwość połączenia grupy tanecznej "Odori Dancers" z grupą Bębniarzy Taiko

"Gejsza-art Drummers".
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Niezbędna jest odpowiednia ilość miejsca, oświetlenie  oraz możliwość podłączenia podkładu muz.



VI. Kącik Fotograficzny

Osoby chętne, mają możliwość przebrania się w tradycyjne kimono lub yukatę (kilka do

wyboru) i zrobienia sobie zdjęcia pamiątkowego z artystami. Każdy uczestnik

ucharakteryzowany zostaje w kimono, pas „obi” oraz buty „zori”. Dodatkiem są rekwizyty

(parasolki, wachlarze). Wykonane przez Agencję zdjęcia są drukowane na miejscu.

Uczestnik może otrzymać zdjęcie kilka minut po jego wykonaniu. 

(Opcje bez wydruku zdjęć: 1) wykonanie zdjęcia własnym aparatem/ telefonem., 

lub 2) pobranie zdjęć z linka  wysłanego przez Naszą Agencję).

Atrakcja zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodszych jak i starszych

osób, ponieważ jest to jedna z nielicznych (jeśli nie jedyna) szansa na przymierzenie

oryginalnego kimona i dodatków japońskich!
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Niezbędne jest miejsce do zaaranżowania japońskiego kącika oraz miejsce na sprzęt i stroje.



VII. Kasligrafia Japońska:  
                                               a) Pisanie imion/     b) warsztaty

Pokaz przeprowadzony jest przez rodowitą
Japonkę. Każdy z chętnych, ma możliwość
otrzymania własnego imienia (jak i swoich

bliskich) napisanego w języku japońskim, z

oryginalną pieczątką na specjalnie

przygotowanym kartoniku.  To doskonała
forma pamiątki dla uczestników eventu.

Czas trwania atrakcji- do uzgodnienia.

Przygotowane są materiały do

samodzielnego "ćwiczenia" pisania dla

chętnych (papier, pędzle, tusz, arkusze do

kaligrafii...). Stanowisko może być
dostępne przez większą część wieczoru

(do uzgodnienia), dzięki czemu każdy

może spróbować swoich sił. 
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Niezbędne jest miejsce, na odpowiednią ilość
osób, wraz ze stołami i krzesłami.)Niezbędne jest dodatkowe miejsce 

i stolik dla Japonki.

 a) Kaligrafowanie imion 
przez rodowitą Japonkę

 b) warsztaty kaligrafii



VIII. Pokaz Samurajów:
         a) pokaz walk    b) wystawa zbroi, mieczy i łuków

 „kata”

walka z cieniem

walka mieczami

walka kijem

cięcie mat japońskich "Tameshigiri"

Występ Samuraja wraz ze swoimi uczniami 

w strojach jap. obejmuje m. in. pokazy:

 Czas występu i  ilość wejść – do uzgodnienia.

Wystawa kolekcji mieczy, łuków i zbroi

tradycyjnej. Wystawa połączona jest z

krótką pogadanką o Samurajach i ich

orężu. Przy stoisku można porozmawiać z

polskim Samurajem, który wschodnimi

sztukami walk zajmuje się od dzieciństwa. 

 Uczestnicy mają możliwość zmierzyć się z

mistrzem, dotknąć eksponatów

wystawowych, czy spróbować np.

strzelania z łuku.
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Niezbędna jest odpowiednia, możliwa do

wydzielenie ilość miejsca na pokaz / wystawę.

 a) Pokaz walk Samurajów  b)  Wystawa oręża japońskiego



IX. Pokaz Parzenia Herbaty:   
                                                            a)  Matcha/    b) Sencha

Krótki pokaz parzenia specjalnej,

sproszkowanej, zielonej herbaty Matcha,

wykorzystywanej do oficjalnej ceremonii. 

Do pokazu używane są wszystkie potrzebne

utensylia.

Pokaz  herbaciany może być przygotowany

przez gejszę. 

Możliwe jest wykonanie pokazu wraz z

degustacją. (opcja do uzgodnienia)

Krótki pokaz (do 15 min.), 

z wykorzystaniem charakterystycznych

utensyliów, do parzenia japońskiej herbaty

liściastej „Sencha”.

Możliwe jest wykonanie pokazu wraz z

degustacją. (opcja do uzgodnienia)

Gejsza-art 2022/23

W opcji z degustacją, niezbędna jest

możliwość zagotowania odpowiedniej ilości

wody.

 a) Pokaz parzenia "Matcha"  a) Pokaz parzenia "Sencha"



X. Masaż japoński

Masaż relaksacyjny, aromaterapeutyczny, wykonany bambusowymi pałkami, 

z wykorzystaniem olejków i kadzidełek japońskich, przeprowadzany jest przez

profesjonalną masażystkę/fizjoterapeutkę z dyplomem. Jest możliwość zorganizowania 

 masażu na profesjonalnym stole lub na macie. 

Dostępne są również inne masaże relaksacyjne - do wyboru.

Atrakcja dla małej grupy (imprezy firmowe), lub w opcji dla chętnych. 

Długość sesji oraz ilość osób ustalane indywidualnie. 

Gejsza-art 2022/23

Niezbędne jest osobne pomieszczenie, lub dodatkowa przestrzeń z możliwością wydzielenia

strefy relaksu.



XI. Gejsze Hostessy i Samurai Host

W ofercie posiadamy również hostessy i hosta w oryginalnych, japońskich strojach.

W przypadku hostess-Gejsz, charakteryzacja obejmuje pełny ich wizerunek - łącznie 

z  bieleniem twarzy. (samych strojów gejsz nie wypożyczamy!). 

Istnieje natomiast możliwość wypożyczenia strojów kimon/ yukat, pasów obi, skarpetek

tabi oraz butów zori.

W opcji dodatkowej zapewniamy również malowanie modelek i wypożyczenie czarnych

peruk japońskich (nie gejszowych). 

Gejsza-art 2022/23



XII. Taniec Japoński

Tradycyjny taniec japoński, wykonany przez rodowitą Japonkę do muzyki tradycyjnej, lub

przez osobę prowadzącą w oryginalnym kimonie. 

Istnieje również możliwość zorganizowania zabawy dla chętnych: nauka krótkiego tańca

japońskiego, wykonywanego zwyczajowo na festiwalach w Japonii. Uczestnicy poznają
kolejne, proste gesty, łączą je z muzyką i wspólnie wykonują taniec.

Zabawa może być przeprowadzona z dorosłymi jak i z dziećmi. 

Uczestnicy mogą zostać wcześniej ucharakteryzowani w kimona (yukaty), lub maski. 
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Niezbędny jest sprzęt do odtwarzania muzyki.



XIII. Warsztaty i pokazy japońskie, m.in.:  
                     ikebana/ origami/ laleczki japońskie /i inne

 Warsztaty kaligrafii japońskiej

warsztaty origami (składania papieru)

warsztaty ikebany (układania kwiatów)

warsztaty wykonywania japońskich

laleczek

warsztaty malowania   parasolek

"Wagasa"  i  wachlarzy "Uchiwa"

zdobienie dzwoneczków "Furin"

i wiele innych...

Opcja warsztatów dla chętnych, 

to możliwość spróbowania własnych sił 
w japońskich sztukach, pod okiem

fachowców. M.in.:

Warsztaty cieszą się dużym

zainteresowaniem, a każdy z uczestników

może zabrać ze sobą swoją pracę, jako

formę pamiątki. 

Zapewniamy wszelkie możliwe materiały.

Bardziej szczegółowy opis warsztatów

dostępny jest  w osobnej OFERCIE

WARSZTATÓW: "SPOTKANIE Z JAPONIĄ"
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Niezbędne jest miejsce do zaaranżowania

warsztatów, wraz z odpowiednia ilością miejsc

siedzących.



XIV. Gry, zabawy i zaba japońskie

„Hashi competition” (pałeczki jap.)

Wyścig w maskach 

„Doczepianka” 

„Kanji Game” 

„Kimono Fun”

Zabawy zręcznościowe 

„Hiragana Arufabetto” 

„Koi Tsuri”

Wróżby „Uranai” 

stroje do walki sumo

Quizy

Gwarancja dużej dawki śmiechu ! :)  M.in.:

        („kendama”, „mokuru”...)

Organizowane zabawy wprowadzając

uczestników w orientalny klimat, pozwalają
na naukę, poprzez zabawę. Uczestnicy

mają możliwość zobaczyć i dotknąć
oryginalnych zabawek japońskich, które

były (i nadal są) popularne w Japonii.

Atrakcje dopasowane są do wieku

uczestników.

To świetne dopełnienie wieczoru

japońskiego!
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Rodzaj i ilość zabaw- do uzgodnienia.



XV. Prezentacje i Prelekcje

Japonia

 ciekawostki japońskie

muzyka japońska

japońskie święta i Nowy Rok

system oświaty

Gejsze       itp..

Audio-wizualne i wizualne, autorskie prezentacje „w pigułce”, o sztuce i kulturze "Kraju

Kwitnącej Wiśni" wraz z pokazem oryginalnych przedmiotów z Japonii.

M.in. : 

Przeprowadzone w ciekawy i interesujący sposób, dopasowane są do wieku uczestników.

Gejsza-art 2022/23
Niezbędny jest ekran do wyświetlania, lub pomieszczenie z  jasną ścianą.



XVI. Spotkanie z Gejszą / Chisai Ozashiki/     nowość!  

Gejsza-art 2022/23Niezbędny dobry humor :)

przebieranie uczestników w kimona/yukaty

posiłek japoński

pokaz gejszy (taniec)

krótka prezentacja multimedialna o Gejszach

gry i zabawy

pogadanka 

możliwość wykonania sesji zdjęciowej z Gejszą
(sesja pamiątkowa)

Nowość w ofercie atrakcji!

Możliwość miłego spędzenia czasu na

zorganizowanym spotkaniu z Gejszą- Japonką 

 "Chisai Ozashiki".

W programie wieczoru m.in:

Wieczór organizowany 

w stylizowanym, orientalnym,

lokalu w Krakowie 

(jest możliwość organizacji

również w innych miejscach, na

życzenie klienta).

Standardowy czas trwania

spotkania: ok 2h

(jest możliwość zorganizowania

dodatkowych atrakcji). 

Ilość osób uczestniczących:

do ok. 6 os. /impreza kameralna!/



XVII. Japońskie sztuki walki  /
                                                 aikido, karate, kendo, sumo itp. 

Gejsza-art 2022/23

Niezbędna odpowiedznia ilość miejsca, możliwa do wydzielenia (ze względów bezpieczeństwa).

aikido

judo

karate

kendo

sumo

a także Kyūdō (łucznictwo japońskie)

Pokazy japońskich sztuk walki dopasowujemy do Państwa oczekiwań.

W ofercie  tradycyjne japońskie sztuki walki takie jak:

Pokazy wykonywane są przez  profesjonalistów. Charakter i czas występów - do

uzgodnienia.



XVIII.  Wystawa Kimon damskich, męskich
              i dziecięcych

Wystawa oryginalnych kimon i/lub yukat, sprowadzonych z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Kimona i Yukaty damskie, męskie oraz dziecięce. (ok  30 szt.)

Ilość do uzgodnienia. Ekspozycja obejmuje również 2 wyszywane kimona Uchikake.

Gejsza-art 2022/23

Niezbędne miejsce do ekspozycji. Mile widziane manekiny.



XIX.  Wystawa pasów OBI

Wystawa oryginalnych, wyszywanych, sprowadzonych z Japonii pasów do

przewiązywania kimon - tzw.„obi”. 

Ilość ok. 20 sztuk. 

Możliwość wystawienia na stojakach lub powieszenia.

Gejsza-art 2022/23

Niezbędne miejsce do ekspozycji.



XX.  Wystawa autorskich zdjęć 
                                              "Japonia w Moim Obiektywie"

Wystawa zdjęć autorskich „Japonia w Moim

Obiektywie". Możliwość ekspozycji w antyramach

(format zdjęć A4), lub większy, na stojakach.

Ilość zdjęć - do uzgodnienia.

Tematyka: Japonia, Kyoto, Osaka, Gejsze, życie

codzienne.

Gejsza-art 2022/23

Niezbędne miejsce do ekspozycji. 



XXI.  Elementy dekoracji /
                                                       orientalne aranżacje wnętrz

 

Gejsza-art 2022/23

Oryginalne dekoracje, duży wybór, ilość i rodzaj do uzgodnienia, w zależności od potrzeb.

Mogą służyć jako elementy wystawowe lub do aranżacji wnętrza w stylu japońskim/

orientalnym.

Aranżacje dostosowujemy do możliwości lokalowych.

Więcej elementów dekoracji można zobaczyć w osobnej ofercie „Dekoracje Gejsza-art”.



Gejsza-art 2022/23

biuro@gejsza-art.plwww.gejsza-art.pl883 69 09 79

REFERENCJE



Zapraszamy do 
"Kraju Kwitnącej Wiśni"!

Zapewniamy wysoki poziom artystyczny, 

oryginalne  stroje, tradycyjne instrumenty i eksponaty,

niekonwencjonalne rozwiązania, 

oraz niezapomniane wrażenia !

biuro@gejsza-art.plwww.gejsza-art.pl883 69 09 79

Kostiumowa Agencja Artystyczna "Gejsza-art"


