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A RIPPEL BROTHERS
A háromszoros Állami Díjjal kitüntetett, immár
kilencszeres világrekorder Rippel Ferenc és Rippel
Viktor a mai napig a külföldi nagy show-k és TV
műsorok állandó sztárjai.
Elhivatottságuk és profizmusuk révén az elmúlt 30
évben meghódítottak már majdnem minden csúcsot,
amit az artistaművészet számukra kínált.
Eddig több mint tízezer sikeres előadást tudhatnak
maguk mögött, a nézők és producerek egyaránt
rajonganak értük. Turnéztak a Ringling Bros. Barnum
and Bailey Show-val, de a felléptek a párizsi Moulin
Rouge társulatával is! Artista bemutatójukkal bejárták
a világ összes nagy metropoliszát.

MIT NYÚJTANAK ÖNNEK A
RIPPEL PRODUKCIÓK?
•
•
•
•
•

•

•

A világon egyedülálló előadás élményét;
Egyedi artista erő-elemek látványát, amelyeket
már világrekordok során is bemutattak a fivérek;
A mai kornak megfelelő trendi és innovatív
élményt;
Az Ön egyedi vagy céges igényeire szabott
bemutatót;
A látvány mögött egy belső értékekben gazdag
produkciót, ahol az összefogás, az érzelmek, és az
egymás elfogadása válik alapvető céllá;
Garantált sikert melyet a Rippel Brothers hibátlan
előadásmódja és a tökéletesen együttműködő
team biztosít;
Hiteles emberek által közvetített pozitív üzenetet.

INNOVATÍV ELŐADÁSOK
A Rippel Show előadások kiemelkedően magas kulturális értéket képviselnek, hiszen a színpadi kultúrát előtérbe helyezve
a világ művészeti sokszínűségét mutatják be egy látványos, különleges utazás során, ahol egyszerre élhetjük át a
klasszikus színház élményét, a Las Vegas-i kaszinók látványos show-ját, a cirkuszok hangulatát és a mai fantasy (Sci-Fi)
filmek varázsát.
A Rippel produkciók dramaturgiailag egyszerűek, így mindenki számára befogadhatóak, mégis ámulatba ejtőek. Az
előadásokban ötvöződik a cirkusz, a zene és a tánc világa, mindez a jövőbe ágyazva. A műsorban több művészeti ág
jelenik meg és fonódik össze, különösen széles réteget szólítva meg.

SPECIÁLIS FELKÉRÉSEK
A Rippel Testvérekhez számtalan esetben érkeznek speciális felkérések egy adott termék, cég vagy márka bemutatására
vonatkozóan. Ilyenkor teljesen egyedi, egyénre szabott produkciót alkotnak, melyet a Rippel kreatív csapat talál ki. Az
elmúlt évek során a Rippel Brothers tartott már autószalon megnyitót, energiaital, híradástechnika, bútor, divatmárka,
férfikozmetikum és számos egyéb termék reklámestjét:
• A cég termékeit rendelkezésükre bocsátva, azt bele tudják építeni a produkciókba;
• A produkciók szétbonthatók több blokkra - esetleg az étkezések, fogások közé;
• Képesek különböző történetekkel a világ számos kultúrális különlegességeinek látványos bemutatására;
• Épületek avatásánál speciális módon tudják átadni a helyszínt, illetve átvágni megnyitókon a szalagot;
• Igény szerint bele tudják vonni a megrendelő cég vezetőjét a produkcióba kortól és nemtől függetlenül.

Az eddigi tapasztalatok alapján, az ilyen jellegű egyedi show-műsorok nagyon emlékezetesek, minden esetben nagy
sikert aratnak mind a megrendelők, mind a közönség soraiban.

Váljon artistává a csapata egy napra!
Az immárom 8 éve működő Rippel Akadémia csapatépitő
programot kinál munkahelyi közösségek, cégek, vállalatok
részére. Próbálja ki önmagát és kollégáit, egy olyan
programban, melyről gyerekként álmodott. Ismerje meg az
artistaművészet rejtelmeit, pillantson be ebbe a rejtelmes
világba és avassa be kollegáit is egy játékos, aktív 2 órás
program keretében.

REPERTOÁR
A Rippel Brothers artista és tánccsapata teljesen flexibilis műsorstruktúrával és versenyképes árakkal a
rendezvények, partik, céges bulik állandó szereplői immáron 28 éve. A nyolc perces bemutatótól a 90
perces komplex előadásig minden rendelkezésre áll: tánckar, artisták, énekesek, előadóművészek,
jelmezek és díszletek. Ezen felül mindegyik műsor stílusát, hangulatát és időtartamát a megrendelő
igényeihez tudjuk igazítani.

Show-műsoraink sokoldalú széles választékából számos program állítható össze!

MŰSOR VERZIÓK
BALANCE – Egyensúly Show:
Egy igazi modern stílusú előadás, amelyben különleges, egyedi, a modern kornak megfelelő produkciók és táncszámok tűnnek fel.

AGAPAO – Szeretet Show:
Ebben a verzióban ötvöződik a jelen a múlttal és a jövővel, egyúttal tanítása is van: az egymás iránti szeretet és tisztelet.

Moulin Rouge - Francia revü:
A párizsi Moulin Rouge és a francia revük hangulatát idéző táncos, akrobatikus előadás, amely rendkívül fölkapott előadás.

Ipanema - Brasil Show:
Fantasztikus hangulatot teremtő show, amelyet a Rippel Brothers egyenesen a Rio de Janeiro Carneválról hozott el.

CIRQUE – Cirkusz Színház:
Színes és lélegzetelállító produkciók összessége, amelyben a Rippel Brothers életveszélyes mutatványa is látható!

Kínai oroszlánok – Shaolin Show:
A Rippel Brothers ‘Nagy visszatérő show’-ja a Fábry Showder-ben volt látható, amely egy extravagáns kínai hangulatú shaolin produkció…

KAPCSOLAT
RIPPEL BROTHERS entertainment
Mobil: +36-70-611-0590
Web: www.rippel.com
E-mail: info@rippel.hu

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

