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1. JAPÁN TÁNC BEMUTATÓ ↑ 

・ Japán tánc előadás KIMONO-ban . 

・ Többféle zene választékkal, Japán klasszikus és modern 

változatokban is a rendezvény témájához választhat zenét. 

・ Egy szám tartama kb. 3-6 perc. 

・ A táncról kis bemutató köszöntést is biztosítunk. 

・ Akár több fős tánc változatot is rendelhet. 

Szükséges: Hangszerelés (Mikrofon), Öltöző 

      15,000.Ft +Áfa -tól  

2. JAPÁN NÉPTÁNC „BON-ODORI” OKTATÁS, TÁNCHÁZ ↑ 

・ Japán néptánc oktatás a résztvevők bevonásával. 

・ Japán népzenére együttes mozgással táncolunk. 

・ Többféle területről választhatnak zenét. 

・ Kb. Fél óra, de a résztvevők számától függően változik. 

Szükséges: Hangszerelés, Tánc helyiség  

(kültér is alkalmas), és a kedves résztvevők  

 15,000.Ft +Áfa -tól 

3. KIMONO PRÓBA ↑ 

・ Japán népviseletet, KIMONO-t és YUKATA-t lehet 

felpróbálni és e viseletek történetét lehet megismerni. 

・ Speciális módszer szerint átöltöztetjük a résztvevőket 

és fotót Készíthetnek magukról. 

・ Többféle népviseletből lehet választani, Női és Férfi 

ruhákból egyaránt. 

・ 1 főnek kb.10-15 percig tart az átöltöztetés. 

           Szükséges: Mezítlábbal járható tiszta terület  

(padló, szőnyeg stb.) 

20,000.Ft +Áfa /félnap (kb.4óra) -tól 
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4. KIMONO BEMUTATÓ ↑ 

・ A japán népviseletről , történetéről bemutatót tartunk. 

・ A nézők megismerhetik a Japán hagyományos népviselet titkait. 

・ Bemutató időtartama kb. 1óra. 

Szükséges: Mikrofon, esetleg kivetítő 

15,000.Ft +Áfa 

5. ELŐADÁS A JAPÁN KULTÚRÁRÓL ↑ 

・ Japán kultúráról, szokásokról és hagyományokról. 

・ Közben képekkel és videókkal illusztrálva. 

・ Játékosan kérdésekkel tudjuk fejleszteni a résztvevők 

tudását. 

・ Az előadás időtartama kb. 1óra. 

Szükséges: Mikrofon, esetleg kivetítő 

15,000.Ft +Áfa 

6. ORIGAMI JAPÁN PAPÍR HAJTOGATÁS ↑ 

・ ORIGAMi papír hajtogatás tanítása. 

・ Rendezvényhez és korhoz illő figurákkal. 

・ Saját ORIGAMI papírt biztosítunk. 

Szükséges: Asztal, szék 

4,000.Ft +Áfa /1 óra 
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7. SYODOU JAPÁN KALLIGRÁFIA ↑ 

・ SYODOU „írás útja”-ról és a Japán írás történetéről oktatás. 

・ Sablon segítségével gyakorolhatja a résztvevő a kalligráfia 

relytelmeit. 

・ Saját ecsetet és tintát biztosítunk. 

Szükséges: Asztal, szék, fehér papír 

5,000.Ft +Áfa /1 óra 

 

8. GYERMEK JÁTSZÓHÁZ JAPÁN NÉPI JÁTÉKOKKAL ↑ 

・ Japán hagyományos népi játékokkal játszhatnak a gyermekek.  

・ Különböző kézügyesség fejlesztő és agytornásztató játékok: KENDAMA, TAKETONBO, 

HUKU-WARAI, OTEDAMA, SUMO, DARUMA-OTOSHI, OHAJIKI, KOMA, MENKO, 

HANETSUKI, SUGOROKU stb. 

・ Minden játékról magyar nyelvű tájékoztatót tekinthetnek meg. 

 

 

 

 

 

 

 

Szükséges: Tiszta terület (padló, szőnyeg stb.) 

15,000.Ft +Áfa /félnap (kb.4óra)  

9. DÓYÓ JAPÁN NÉPDAL OKTATÁS ↑ 

・ Japán eredeti népdalokat ismerhetnek meg a résztvevők.  

・ Japán lány segítségével együtt énekelünk és tanúljuk meg a szöveg jelentését is. 

Szükséges: Esetleg mikrofon és hangtechnika  

3,000.Ft +Áfa /1 óra 
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10.  JAPÁN TEA KOSTOLÁS ↑ 

・ Japán zöldteát kostólhatnak a vendégek. 

・ Japán tea történetről beszélgetés. 

Szükséges: Asztal, víz esetleg vízforraló 

5,000.Ft +Áfa /1 óra 

11.  JAPÁN HANGULAT DÍSZÍTÉS, KIÁLLÍTÁS ↑ 

・ Japán képekkel, dísztárgyakkal japános 

hangulatra díszítjuk a termet. 

・ A rendezvény témájához illő egyedi  

díszeket is létre tudunk hozni. 

・ Japán kép, írás, maszk, póló kiállítás stb. 

Az ára igény szerint változik. 

12.  JAPÁNOS AJANDÉKOK ↑ 

・ A rendezvény résztvevőinek, vendégeinek Japános ajandékot lehet ajánlani. 

・ Egyedi stílus póló, japán kalligráfiás képkeret, név írás japán betűvel,  

origami technikával készített ékszerek, díszek stb. 

Az ára igény szerint változik. 

 

 

 

 

13.  EREDETI JAPÁN TERMÉKEK ↑ 

・ Japán eredeti termékeinkkel jó vásár hangulatot 

tudunk teremteni. 

・ Szines kínálattal várjuk az érdeklődőket. 

http://japshop.blog88.fc2.com 

http://japshop.blog88.fc2.com/
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14.  EGYÉB ↑ 

・ Japán TAIKO Dob bemutató, Japán ének, SUSHI Kostolás, SHIATSU Japán 

maszírozás technika bemutató stb. 

・ Külön megbeszélés alapján a fenti programokat is tudjuk biztosítani. 

 

 

Egyéb információk 

 Több program választása esetén kedvezményt tudunk biztosítani. 

 Ezen kívül külön kérésre rugalmasan tudunk összeállítást készíteni. 

 A helyszínre történő utazási költségeket külön felszámoljuk. 

 

 

Elérhetőség:  JapHun MediArt Kft. 

1074 Bp, Rejtő Jenő u. 4. Fszt. 3. 

mediart@live.jp 

 

YAMAGA Eimi / 06-30-966-3224       Tamás Attila / 06-20-435-6074 
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