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        Mamy przyjemność zaprosić Państwa w świat pełen magii, 
 rzeczy niewytłumaczalnych i niesamowitych

  – świat pełen oryginalnych i zaskakujących  Iluzji w wykonaniu 
jednego z najlepszych polskich iluzjonistów Rafała Mulki 

twórcy Beskidzkiego Teatru Iluzji, półfinalisty IV edycji programu Mam Talent, 
autora wirtualnego projektu Akademia Magii, który skupił kilkanaście tysięcy fanów 

oraz ponad 2 mln. widzów...

   Programy Beskidzkiego Teatru Iluzji to połączenie 
 dziewiętnastoletniego doświadczenia scenicznego, czyli zarówno własnych autorskich efektów magicznych

 jak i trików wykonywanych przez największych iluzjonistów na świecie.

     Nasze programy są  połączeniem efektów magicznych, muzyki, światła i efektów specjalnych
  - w nowych, ciekawych i oryginalnych aranżacjach...

      łączą iluzję z grą aktorską, zabawnymi komentarzami, humorem słownym i sytuacyjnym
   - właśnie po to, aby Państwa rozbawić...
    

  są interaktywnym przedstawieniem, gdzie każdy program jest inny, ponieważ tworzony jest 
  wspólnie z widownią,  która wkracza w nasz magiczny świat...

    -właśnie po to, aby Państwa zaskoczyć...

             Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, nie zaś schematycznie, dlatego programy sceniczne 
             oparte są na szkielecie a nie na stałym scenariuszu, i  każdorazowo mogą być  modyfikowane względem oczekiwań. 
             Dostosowujemy program do ilości widzów, wielkości sali, charakteru spotkania, warunków technicznych 
             i oczywiście oczekiwań oraz sugestii klienta.
             Czas trwania programu także nie jest stały. Program sceniczny może trwać od 20 do 90 minut, 
             może być prezentowany w jednej lub kilku odsłonach wkomponowanych  w całość większego programu 
             toczącego się na scenie.
            
             Dobór repertuaru wykorzystywanego do przygotowania programów scenicznych obejmuje kilkadziesiąt trików –
             zarówno wykonywanych przez najlepszych światowych iluzjonistów, takich jak:
             David Copperfield, Kevin James, Dirk Losander, Peter Marvey, Norbert Ferre  opracowanych w nowych, 
             ciekawych i za razem oryginalnych aranżacjach, a także kilka własnych w pełni autorskich efektów magicznych.

                                                                               www.rafalmulka.pl

http://www.rafalmulka.pl/


            

Program „ Magiczna podróż „– czas trwania 20 do 45 minut

             Doskonale nadaje się na wydarzenia z ograniczoną wielkością sceny, mniejszym budżetem ,
  takie jak niewielkie plenery, imprezy firmowe, wesela, bankiety, uroczystości rodzinne itp.  
  W magiczny sposób wzbogacimy tego typu wydarzenie pokazem opartym na scenicznych efektach
  iluzjonistycznych, sztukach zręcznościowych, aktywnym udziale osób wybranych spośród  publiczności.
 Program realizowany jest przez 2 lub 3 osoby – iluzjonistę, asystentkę oraz  realizatora dźwięku i światła.
            Może zostać zaprezentowany w 1 lub 2 odsłonach.

W programie  iluzjonista zaprezentuje między innymi :

-  autorską wersję rozdzielania oraz lewitacji tułowia   - link do filmu

-  odcinanie ręki okraszone udziałem uroczej asystentki  - link do filmu

- zabawny trik w stylu D. Copperfielda z teleportacją królika  - link do filmu

-  magiczny, bardzo zabawny efekt z przecinaniem i wyrównywaniem sznura 
   przy udziale asystentów z widowni,

-  sprawi, że stół w magiczny sposób będzie latał po scenie, 

-  uniesie w powietrzu papierową różę, by po chwili zamienić ją w różę prawdziwą, 

-  złączy kajdanami czterech uczestników , których zadaniem będzie uwolnienie się z nich       
    i  jednoczesne rozbawienie pozostałych widzów...

http://www.youtube.com/watch?v=75yxEdvcNOQ
http://www.youtube.com/watch?v=0Jp5U8mg45U
https://www.youtube.com/watch?v=4xcCQfr04Uc


              Magiczne Show – czas trwania 40 do 60 minut

              Nasze nowoczesne i zachwycające Magic Show  idealnie nadaje się na średnie i duże wydarzenia, eventy, plenery 
konferencje, gale  firmowe, targi itp. przygotowane specjalnie dla widzów szukających zaskakujących , widowiskowych 
oraz interaktywnych efektów magicznych . Dostosowane jest do sceny o wymiarach min. 6x6 m, większego budżetu,     

            a przede wszystkim przygotowane  jest z myślą o kliencie, któremu zależy na najwyższym poziomie przedstawienia.
Magiczne doświadczenie Iluzjonisty oraz jego  asystentów połączone ze spektakularną Dużą Iluzją , doskonałą oprawą

  muzyczną oraz efektami świetlnymi  i dymowymi pozostaną w Państwa pamięci na długi czas.
 Program realizowany jest przez 4 osoby – iluzjonistę wraz z asystentką , asystenta oraz  realizatora dźwięku i światła.
 Może zostać zaprezentowany w 1 , 2 lub 3 odsłonach.

 Jest to Show inspirowane pokazami D. Copperfielda, 
      w którym Rafał Mulka zaprezentuje między innymi :

      - przenikanie asystentki przez ciało iluzjonisty   - link do filmu  

     - lewitację prezentu zwieńczoną pojawieniem asystentki  - link do filmu  

   - błyskawiczną metamorfozę asystentki i iluzjonisty  - link do filmu 
      
           - autorską wersję rozdzielania oraz lewitacji tułowia  - link do filmu

     - odcinanie ręki okraszone udziałem uroczej asystentki  - link do filmu

     - zabawny trik w stylu D. Copperfielda z teleportacją królika  - link do filmu 

     - sprawi że stół w magiczny sposób będzie latał po scenie...

      

http://www.youtube.com/watch?v=33EQ2WSmmoM
http://www.youtube.com/watch?v=VhXrCLJa4Oc
http://www.youtube.com/watch?v=3vVTQ_ZgWl8
http://www.youtube.com/watch?v=75yxEdvcNOQ
http://www.youtube.com/watch?v=0Jp5U8mg45U
https://www.youtube.com/watch?v=4xcCQfr04Uc


 

Pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa 
   w magicznym show “ Oblicza magii” będącym unikatem w skali naszego kraju

     przygotowanym przez Beskidzki Teatr Iluzji  Rafała Mulki .
          Projekt ten obejmuje połączenie 60-cio minutowego przedstawienia scenicznego

wraz z niezwykłym 30-sto minutowym spotkaniem warsztatowym.

           Iluzja w profesjonalnym i pełnospektaklowym scenicznym wymiarze to połączenie efektów magicznych,                   
                                             muzyki, choreografii, światła oraz efektów specjalnych.

            Oglądając przedstawienie „Oblicza Magii” opracowane przez iluzjonistę Rafała Mulkę przekonają się Państwo, 
          że iluzja sceniczna to jego specjalizacja, coś nad czym pracuje od wielu lat ze szczególnym zaangażowaniem.

           Przedstawienie w jego wykonaniu łączy zachwycające widowisko, w którym zobaczą Państwo wszystko to co najlepsze
           zawarte w spektaklu Magic Show  czyli nowoczesne, widowiskowe Duże Iluzje połączone z doskonałą grą aktorską,
           humorem słownym i sytuacyjnym, ubarwione odpowiednią oprawą muzyczną, efektami świetlnymi i dymowymi.

            Jest widowiskiem interaktywnym tworzonym wspólnie z widownią, 
      która wraz z iluzjonistą otrzymuje niepowtarzalną okazję aby posmakować Magii .      

  A to dopiero pierwsza część naszego spotkania.

              Druga – może mniej rozrywkowa, za to bardziej dydaktyczna, lecz nie mniej zaskakująca- to spotkanie warsztatowe.
         Do przygotowania tej części programu Rafał Mulka podszedł także w sposób oryginalny i nieschematyczny.
      Spotkanie warsztatowe to nie tylko zapoznanie z podstawami sztuki iluzji i nauka kilku prostych trików,
  lecz przede wszystkim ukazanie widzom, że iluzja łączy w sobie wiele różnych dziedzin i form zarówno
  artystycznych ( teatr, muzyka, choreografia), nauk ścisłych ( fizyka- głównie optyka) oraz psychologię, 
  a w szczególności sugestię czyli umiejętność odwracania i skupiania uwagi.

W trakcie tej części spotkania widzowie dowiedzą się także w jaki sposób powstał czarny teatr 
 i jaki wpływ miała iluzja na jego ewolucję, a także czym był „Gang Magików” i jaki miał wpływ na losy II wojny światowej.
  
            Takie połączenie zarówno  wieloletniego doświadczenia scenicznego , spektakularnych Dużych Iluzji 
    oraz nietypowego spotkania warsztatowego stawia iluzjonistę Rafała Mulkę jak i jego przedstawienie realizowane łącznie
  przez pięć osób w ścisłej czołówce polskich iluzjonistów.
            Program w takim zakresie byłoby w stanie przygotować zaledwie kilku polskich Artystów Sztuki Iluzji.

    Jeżeli dla organizatora najważniejszym kryterium wyboru jest profesjonalizm , doświadczenie,
show najwyższej klasy oraz niezapomniane przeżycia zapraszamy do współpracy.

Na pewno się Państwo nie zawiodą!



                                               

                                                                                       Mikroiluzja

                 Dla organizatorów i gości, których zainteresowanie sztuką iluzji nie zostanie w pełni nasycone programem
       scenicznym jako uzupełnienie magicznego wieczoru proponujemy program oparty na mikroiluzji.

             Mikroiluzja jest programem opierającym się na prezentacji drobnych 
   efektów magicznych  w bezpośrednim kontakcie z widzami.
             To pełen humoru program, który może być prezentowany przy stolikach gości 
              lub przy specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku. 

              Iluzjonista prezentuje efekty magiczne z przedmiotami codziennego użytku, 
              takimi jak np. karty, monety, gumki, sznury itp., uczy prostych trików, 
              gra z widzami w trzy karty jednocześnie tłumacząc co robić, aby nie dać się oszukać.   

   Zgromadzeni goście wciągani są do wspólnej zabawy, natomiast iluzjonista staje 
   się integralną częścią danej imprezy.

              Czas trwania programu w zależności od oczekiwań gości 
          oraz charakteru imprezy waha się od 10 do 30 minut.
              Program prezentowany jest kilkukrotnie w trakcie  

   spotkania.

              Forma ta doskonale sprawdza się w trakcie przyjęć ,   
   bankietów, imprez firmowych, spotkań biznesowych, 

              czy też akcji promocyjnych.

                    

                      

          Warsztatowe spotkania integracyjne.

         Głównym zadaniem spotkań warsztatowych jest zapoznanie widzów
   z podstawami sztuki iluzji.
   Jest to zatem interaktywny program przeprowadzany na scenie

               lub przy specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku, w trakcie którego       
   widzowie poznają sposoby wykonania prostych trików z wykorzystaniem przedmiotów      
   codziennego użytku, a także próbują samodzielnie je wykonać.

    W celu ubarwienia i urozmaicenia spotkania w program          
   wpleciona jest prezentacja efektów opartych na mikroiluzji 
   oraz magiczne zagadki, które z niewielką pomocą iluzjonisty 
   widzowie wspólnie starają się rozwikłać.
   Czas trwania programu – 30 do 60 minut

   Forma ta doskonale nadaje się jako dodatkowe urozmaicenie 
   spotkań integracyjnych, a także jako uzupełnienie 
   i kontynuacja programów scenicznych w trakcie imprez  

    firmowych, targów, akcji promocyjnych itp.

            
   

         
        



Zlecenia specjalne

Wbrew pozorom iluzja to bardzo szeroka dziedzina działalności artystycznej, 
    a jej możliwości mogą zostać wykorzystane na wiele różnych i oryginalnych sposobów.

   Jeśli planują Państwo akcje promocyjną lub reklamową, iluzja daje możliwość skupienia uwagi potencjalnych klientów, 
            a także możliwość ciekawego i zaskakującego zareklamowania Państwa produktu...
            Jeśli przygotowują Państwo przedstawienie teatralne, program kabaretowy lub koncert w trakcie którego powinny dziać 

się rzeczy  niewytłumaczalne, możemy opracować dla Państwa efekty magiczne w trakcie których zarówno aktorzy 
jak i dowolne przedmioty w magiczny sposób mogą pojawiać się na scenie, znikać , lewitować..

                Przykładami takich realizacji mogą być :

           Magiczna etiuda a'la James Bond    - link do filmu 
Jest to autorski trik z magicznym pojawieniem na scenie, przecinaniem , rozdzielaniem i lewitacją tułowia oraz 
pojawieniem trzech asystentek przygotowany specjalnie na półfinał  IV edycji programu Mam Talent 

            dający możliwość pojawienia np. osób prowadzących  Galę /koncert, gwiazdy wieczoru itp.

            Magiczne pojawienie z plakatu   - link do filmu
Efekt opracowany na zlecenie Telewizji Sfera, prezentowany podczas  X  Jubileuszowej Gali „Obiektywy Sfery” 2013  
zaskakujący efekt oparty na połączeniu iluzji z czarnym teatrem, 
ukazany w zabawnej etiudzie w trakcie której na scenie może pojawić się dowolna ilość osób lub przedmiotów, 
mogą one być pojawiane na wiele sposobów np. zostać  wymalowane lub wyjść z plakatu , który nagle ożyje...

Należy pamiętać, że iluzja daje nieograniczone możliwości kształtowania
i zmieniania rzeczywistości – jedyne co nas ogranicza to wyobraźnia, czas i budżet.

Zapraszamy do współpracy .
  

http://www.youtube.com/watch?v=Gn629t7-LJA
http://www.youtube.com/watch?v=nKYSlD6Ak70

