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SAVO ŠVENTĖJE!





MIŠKO FESTIVALIS!



MIŠKO FESTIVALIS!
o ar kada buvote miško festivalyje?

Kur groja įvairiausia smagiausia šokių 
muzika, kurios metu norisi visiems trypti

 kojomis, kur skaniausi valgiai, ir įvairiausi
paslaptingi pardavėjai?

kur gali sutikti miško gyventojus tiesiog
lakstančius tarp žmonių?

Tad apsireng savo stebuklingą kostiumą (taip! čia 
net egzistuoja aprangos kodas) ir keliaujam!



ELFŲ LOBIO PAIEŠKA



ELFŲ LOBIO PAIEŠKA
Ar žinojote, kad elfų lobį galima rasti visur,
tačiau tam, kad jį rastum - reikia keliauti 

kartu su pačiu tikriausiu elfu iš stebuklingo 
miško. 

Elfai speceliai renginio vietai sukuria magišką 
žemėlapį ir nuorodas, kuriomis keliaujama ir ieškoma

pačio tikriausio elfų lobio!
tik nenusebkite, jei pakeliui sutiksite magiškuosius

gyventojus. jie bus tie, kurie gali
jums padėti. arba tie, kurie sukliudys!



TAPK MIŠKO 
 GYVENTOJU!



TAPK MIŠKO 
 GYVENTOJU!

o taip! mes tikrai galime išmokinti kaip
juo tapti! 

Kiekvienas iš mūsų gali būti stebuklingas.
svarbiausia pasikartoti gyventojų atmintinę,

kurioje viskas parašyta.
vėliau - kiekvienas gauna lapelį, kuriame surašyta

ką turi surasti. Sukčiauti tikrai negalima!



VEIDUKŲ PIEŠIMAS



VEIDUKŲ PIEŠIMAS
miško gyventojai veidukus piešia šiek tiek 

neįprastai..
jie nelabai žino žmonių pasaulio mėgstamų 

veikėjų,
tačiau puikiai pažįsta gėles ir tai, kas gyvena

aplink juos pievose ir miške.
tad vaikai tampa išpuošti ne tik drugeliais 
ar žydinčiomis gėlėmis, bet ir fėjų dulkėmis

su paslaptingu norų išpildymo ritualu.



MUILO BURBULAI



MUILO BURBULAI
ir kaip be nuostabių muilo burbulų?

 
Smagiausia kartais net ne juos leisti,

tačiau bėgioti po pievą ir bandyti
pagauti!

Miško gyventojai išmoko kaip su jais
reikia elgtis, todėl mėgsta juos 

atsivežti kartu su savimi į šventę.



EDUKACIJOS



EDUKACIJOS
gyventojai tiki, kad ne tik jie gali

išmokti kažko naujo iš žmonių
pasaulio, tačiau gali ir patys išmokinti ko 

nors įdomaus. 
nebus nė vieno, kuris negalės kažko išmokti,!
dažniausiai mokome kaip pasigaminti mažą
draugę lėlytę arba fėją. Tačiau esant norui -

galime išmokinti bet ko!



KITI STEBUKLINGO
     MIŠKO ŽAIDIMAI visus žaidimus galime pritaikyti pagal

tematiką Jūsų renginiui.



KAINOS vienas  personažas - 45 eur/1h 
burbulai - 20 eur / 10l + 3 lazdos
veidukų piešimas - 45 eur/1h

Edukacijos - nuo 50eur
+

(kiekvienam žmogui 1 eur už priemones)



KAINOS

elfų lobis - 100 eur 
(žemėlapio nubraižymas + nuorodų sukūrimas)

miško festivalis -aptariama 
individualiai.

 
 

renginio pravedimas - 50eur/1h
tapk miško gyentoju - 50eur/1h

+
atmintinė ir paieškos lapai 1eur/žmogui



KAINOS

*paslaugos ir personažas 
nesusumuotas

*dėl visko galima tartis, apsitarti,
siūlyti idėjas! 




