
EXTRÉM SPORT BEMUTATÓK
ÁRLISTA 2021

FLATLAND BMX SHOW 
BREAK DANCE SHOW
FLATLAND + BREAK DANCE MASHUP
MOTOR / QUAD SHOW
AKROBATIKUS KOSÁRLABDA SHOW
CHEERLEADER SHOW
KÖTÉLUGRÓ BEMUTATÓ
STREET WORKOUT BEMUTATÓ + WORKSHOP
PARKOUR SHOW + WORKSHOP
FREESTYLE KOSÁRLABDA BEMUTATÓ
FREESTYLE FOCI BEMUTATÓ + WORKSHOP
ROLLER BEMUTATÓ + WORKSHOP
YOYO BEMUTATÓ + WORKSHOP
GÖRDESZKA/GÖRKORI/ROLLER BEMUTATÓ + WORKSHOP
SLACKLINE INTERAKTÍV KITELEPÜLÉS

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1 1 .

12.

13.

14.

15.

Minden egyes sport  bemutató és foglalkozás a
hazai  extrém sport  legjobbjai  á l ta l  kerül

előadásra.
 

A show-k 100%-osan biztonságosak,
professzionál is art isták,  sportolók adják elő.

 
Az ár l is tában szereplő árak tá jékoztató

jel legűek. Utazási  és szál l í tási  köl tségeket nem
tartalmaznak.

 
Szinte minden extrém bemutatóhoz kérhető

interakt ív workshop je l legű ki te lepülés is.  I lyen
jel legű igényeket emai len vagy telefonon

szükséges egyeztetni  kol légáinkkal .  
 

info@amazinx.hu +36307504352
 



3.)  FLATLAND + BREAK MASHUP

Ez a két  különleges sport  k iválóan műküdik
együtt .  Egy igazi  extrém show kavalkád: break
táncosok és f lat land bmx-szesek pörögnek
együtt ,  mint  a tornádó! 

Előadók: 2 fő professzionál is break táncos és 2
fő bmx-es

170.000HUF
Technikai igények: 
min: 6x8m szabad terület  + hangtechnika

4.)  MOTOR / QUAD SHOW

Extrém motorosaink szenzációs produkciója,
amely egy igazán izgalmas részét fogja képezni
rendezvényének: motorbőgetés,  egykerekezés,
farolás,  gumi égetés.  Sportmotorok és quadok
száguldása a betonon, a füst fe lhők között .  Egy
elképesztő,  adrenal innal  te l i  show melyben a
közönség is akt ívan bevonásra kerül .

Előadók: 2 fő professzionál is motoros
kaszkadőr

220.000HUF
Technikai igények: 
5x50m szabad terület

6.)  CHEERLEADER SHOW 

A cheer leading egy i t thon még kevésbé ismert
akrobat ikus táncsport ,  ahol  a több szintes
piramisok, 5 méter magas szal tódobások,
látványos emelések alkot ják a koreográf iát .  A
cheer leading hangulata és a sugárzó amerikai
életérzése rögtön megragadja a közönséget.

Előadók: 12-16 fő táncos akrobata

300.000HUF
Technikai igények: 
10x10m szabad terület  + hangtechnika

1 . )  FLATLAND BMX SHOW

1. 2.

Brutál is egyensúlyérzékkel  megáldott
csapattagjaink Európa- és Vi lágbajnok BMX-
esek. A bic ik l izés olyan extrém faj tá ja ez,  mely
nem mindennap látható.  Szemmel szinte
követhetet len pörgéseket,  tökéletes t rükköket
haj tanak végre,  a szó szer int  szédületes
bemutatóikon. A Flat land BMX látványa minden
korosztályt  garantál tan magával  ragad.

Előadók: 2 fő professzionál is f lat land bmx-es

140.000HUF
Technikai igények: 
Min.:  6x8m sík szabad terület  + hangtechnika

2.)  BREAK TÁNC SHOW

Csapatunk elhozza Önnek a bécsi ,  és new yorki
vásár ló negyedek utcatánc hangulatát ,  képzett ,
prof i  táncosokkal ,  speakerrel  és
táncpárbajokkal .  A több ezres közönségtől  a
szűk körű angolszász esküvőig rengeteg nívos
referenciával  büszkélkedhetünk, így nyugodt
szívvel  a jánl jük az Ön rendezvényére is.

Előadók: 4-6 fő professzionál is break táncos

190.000HUF
Technikai igények: 
6x6m szabad terület  + hangtechnika

5.)  AKROBATIKUS KOSÁR SHOW

Gigant ikus zsákolások és szal tók t rambul inról !
Egy sportág, ami letarol ta egész Amerikát ,  és
ami már alapkel léke egy NBA-s meccs
szünetének! Lendületes csapatunk már
Olaszország leghíresebb cirkuszában is
többször lépett  porondra!  Legyen a következő
ál lomás az Ön rendezvénye!

Előadók: 5-6 fő professzionlál is art is ta

250.000HUF
Technikai igények: 
min. 17x6 m terület ,  7m belmagasság



10. )  FREESTYLE KOSÁRLABDA

Freestyle csapatunk 2011 óta látogat különböző
rendezvényekre és iskolákba, interakt ív
játékokkal  és show műsorokkal .  Célunk, hogy
testközelbe hozzuk ezt  az izgalmas st í lust ,
emlékezetesebbé tegyünk egy-egy eseményt,
valamint  népszerűsí tsük a mozgást,  és az
egészséges életmódot.  A showműsorok mel let t ,
külön interakt ív programajánlataink is vannak,
akár egész naposak is,  gyerekek és fe lnőttek
számára egyaránt.

140.000HUF
Technikai igények: 
5x5 szabad terület

12. )  ROLLER BEMUTATÓ ÉS WS.

Mára a f iatalok egyik legkedvel tebb sport jává
vál t  a rol ler .  Éppen ezért  mindig nagy siker
övezi ,  amikor 1-1 rendezvényen lehetősége van
az érdeklődőknek előre megépítet t  ügyességi
pályán gyakorolni  Magyarország legjobb
rol leres sportolóival .

 
Technikai  igények: 
min.  6 x 6m terület ,  s ima felület

8.)  STREET WORKOUT + WS.

A gravi tációt  meghazudtoló erőnlétüknek
köszönhetően ezek a srácok különböző saját
testsúlyos gyakor latok látványos kombinációival
kápráztat ják el  a nézőket.  A produkció
interakt ív,  h iszen a nézők közül  a kedves
hölgyek, urak és gyerekek is k ipróbálhat ják az
eszközöket és magát az edzést is.

Előadók: 4-5 fő street workout-os sportoló

190.000HUF
Technikai igények: 
egyeztetés szükséges

1 1 . )  FREESTYLE FOCI +  WS.

A show keretében a közönség egy látványos,
zenére együtt ,  e lképesztő t rükköket bemutató
csapatot  tekinthet meg. A sportágbemutató
esetén a közönség megismerkedik a
freestylefocival ,  a t rükkökkel  és azok
nehézségével .

Előadók: 2 fő professzionál is f reesyle focista

190.000HUF
Technikai igények: 
3x5m szabad terület

7.)  KÖTÉLUGRÓ BEMUTATÓ

Európabajnok kötélugró csapatunk produkciója
garantál tan elvarázsol ja közönségét.  A
fel lépőink 16-19 éves versenyzők (esetenként
kiegészítve 7-8 éves tehetséges és le lkes
gyerekekkel) .  Igény esetén a program végén
interakt ív formában is k i  lehet próbálni  az
ugrálókötelezést.

Előadók: 6-9 fő ugróköteles sportoló

180.000HUF
Technikai igények: 
6x8m szabad terület  + hangtechnika

3. 4.

9.)  PARKOUR SHOW + WS.

Egy szuper látványos parkour bemutató,  egy
hatalmas és egyedi  extrém pályán, az ország
legjobb parkourosaival .  A showműsorban a
sportolók a f iz ika törvényei t  meghazudtolva,  a
közönséget bevonva haj tanak végre szédületes 
mutatványokat,  mindezt a legnagyobb rut innal  és
biztonsággal .  A bemutató után a nézőknek
lehetősége nyí l ik  a sportág és a parkour pálya
biztonságos kipróbálására,  valamint  a lap t rükkök
elsaját í tására szakmai fe lügyelet  és oktatás mel let t .

350.000HUF
Technikai igények: 
min. 10 x 8m terület ,  5m belmagasság egyedi ajánlat

Előadók: 2-4 fő professzionál is rol leres sportoló



14. )  GÖRDESZKA -  KORI -  BMX . . .

Igazán extrém hangulatot  teremtünk
rendezvényén és nincs szükségünk 
semmire mindössze egy nagy szabad placcra!  Az
ál ta lunk k i te lepí tet t  mobi l  fé lcsőben egésznapos
látványos bemutatókat tar tunk és fo lyamatosan
foglalkozunk az érdeklődökkel ,  így biztosan
mindenki  részt  vehet egy extrém sport  kalandban,
sőt még meg is tanulhat ja annak alapjai t .  
Előadók: 4-5 fő extrém sportoló

egyedi ajánlat
Technikai igények: 
egyeztetés szükséges

13. )  YOYO SHOW ÉS WORKSHOP

Egykor i  yoyo vi lágbajnok bemutatója és
interakt ív workshop- ja minden érdeklődőt
garantál tan el  fog ámítani !

Előadók: 1 fő 

90.000HUF
Technikai igények: 
6x8m szabad terület  + hangtechnika

5. 6.

15. )  SLACKLINE KITELEPÜLÉS

A slackl ine k i te lepülésünk minden rendezvény
látványos és közkedvel t  programjának szokott
számítani ,  mivel  a látogatók többsége még
sosem találkozott  ezzel  a sport ta l .  Az interakt ív
ki te lepülésünk cél ja,  hogy minél  több ember k i
tudja próbálni  és meg tudja tanulni  az alapvető
trükköket ezen a különleges extrém
sporteszközön.

150.000HUF
Technikai igények: 
fényképes egyeztetés szükséges

INFO@AMAZINX.HU
+36307504352

WWW.AMAZINX.HU

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Magyarországon először az Amazinx
Produkció szervezte össze a legjobb

urbán és extrém sportolókból  á l ló
fel lépő csapatát  több mint  10 féle

sportágból .  Büszkék vagyunk arra,  hogy
az elmúlt  7 évben közel  450

rendezvényen vol t  lehetőségünk részt
venni ,  mindig nagy sikerrel

 
 


