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Vuurspektakels
De grote vuurspektakels van MovingFireArts worden opgevoerd door een groep van 4 tot 8 artiesten, en
vormen een werkelijke ‘totaal show’. De krachtige en spectaculaire vuurdans choreografiëen, bouwen op
naar een ware apotheose. De spektakels omvatten een geheel van dans, acrobatiek en vuureffecten, en zijn
afgewerkt met een theatrale en epische touch.

Coeur en Feu / Dansant, Acrobatisch, Artistiek
(vuurspektakel met 7 artiesten)

Coeur en Feu is de eerste creatie én het pareltje van MFA AcroDance On Fire producties. Deze bijzondere en
innemende voorstelling wordt opgevoerd door zeven artiesten met verschillende professionele
achtergronden. Het spektakel is opgebouwd vanuit een welomschreven verhaallijn, waarin partnering dans,
spectaculaire acrobatiek en vuureffecten je geen moment verveeld laten!
“Waar harmonie een illusie blijkt te zijn en verandert in verwoesting. Er ontstaat een zoektocht naar nieuwe
balans, waar synergie wordt gebouwd uit individuele verschillen”. Coeur en Feu nodigt je uit in een wereld
van energetische interacties, rauwe schoonheid en pure magie”.
Video’s:
Coeur en Feu trailer 2019
Omvat:
-

40 min show / 7 artiesten / 1 visagiste
Speelruimte: 10 X 10 m, vlakke verharde ondergrond of podium / Beschutte backstage ruimte van 4 X 4m
Materialen: diverse vuurtools, veiligheids materiaal en brandend hart decoratiestuk
Inbegrepen muziekinstallatie met 2 speakers & Kleuren spotverlichting
Inbegrepen effecten: lycopodium, bengaals vuur, gekleurde rook, vuurwerk ijsfonteinen.
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Fire & Lightning Spectacle / Episch, Special Effects, Apotheose
(vuurwerk spektakel met 5-7 artiesten & SPM-Pauly vuurwerk)

Fire & Lightning spectacle is een adembenemende vuurwerkshow voor jong en oud. Hier worden de meest
spectaculaire stukken van MFA AcroDance On Fire producties, samengevoegd tot een pakkend geheel. Je
kan je hier verwachten aan een onvergetelijk spektakel met epische action, indrukwekkende acrodans,
fantastische vuurspinning, krachtige pyrotechniek en verbazingwekkende laser- en rookeffecten.
Kortom, een show om op een adem te volgen!
Dit spektakel wordt opgevoerd door vijf tot acht artiesten, in samenwerking met een gecertificeerd
vuurwerkbedrijf, aangereikt door SPM-Pauly.
Video: Fire & Lightning Spectacle
Omvat:
-

15 à 20 min show / 5 tot 7 artiesten
Speelruimte: 10 X 10 m, vlakke ondergrond of podium / Beschutte backstage ruimte van 4 X 4 m
Materialen: diverse vuurtools en veiligheidsmateriaal
Inbegrepen muziekinstallatie met 2 speakers en kleuren spotverlichting
Inbegrepen effecten: lycopodium, bengaals vuur, gekleurde rook, vuurwerk ijsfonteinen

Exclusief gesynchroniseerd theatervuurwerk door SPM-Pauly!
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Mystic Fire Theatre / Dansant, Theater, Spectaculair
(vuurspektakel met 5 artiesten)

Mystic Fire Theatre is een theatraal en flamboyant vuurspektakel, opgevoerd door vijf internationale
artiesten. De show werd gebaseerd op duo act “The Mystic show”, en aangesterkt met meerdere artiesten,
meer spektakel en meer effecten. Mystic Fire theatre is een intrigerend vuurtheater, waar zowel sprake is
van spectaculaire vuurspinning als poëtische scenografie en verhaallijn. Deze internationale groep bestaat
uit professionele vuurdansers, die het publiek met stijl weten te imponeren.
Video: Mystic Fire Theatre show
Omvat:
-

25 min show / 5 artiesten (waarvan 2 uit Duitsland en Ibiza) + 1 stage-hand
Speelruimte: minimaal 8 X 8 m + vlakke verharde ondergrond of podium / Beschutte backstage ruimte
van 4 X 4 m
Materialen: diverse vuurtools en veiligheidsmateriaal
Inbegrepen muziekinstallatie met 2 speakers & kleurenspotverlichting
Inbegrepen effecten: lycopodium, gekleurde rook, bengaals vuur, ijsfonteinen
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Fiery Fairies / Dansant, Ambiance, Opzwepend
(vuurspektakel met 4 artiesten)

Fiery Fairies is een betoverend spektakel dat wordt opgevoerd door vier artiesten uit MFA AcroDance On
Fire producties. Deze dynamische vuurshow is middelmatig van grootte, maar reikt ver qua ambiance
gehalte.
De Fiery Fairies staan bekend voor het delen van hun warmte en plezier. Zij wervelen graag al spelend rond
met het vuur, hun passie en aanstekelijke speelsheid. Het hele gebeuren wordt echter nog energieker
wanneer hun eigenaardige vriend, de Faun, mee de aandacht komt trekken.
Omvat:
-

15 min show / 4 artiesten
Speelruimte 8 X 8 m / beschutte backstage ruimte van 2 m diepte, afgebakend met 1 of 2 Hera’s
Materialen: diverse vuurtools, veiligheidsmateriaal en decoratie props
Inbegrepen muziekinstallatie
Inbegrepen effecten: lycopodium, Boom poi, sparkles
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Duo Vuurshows
Kenmerkend aan de MovingFireArts duo vuurshows is het interactieve karakterwerk en de duidelijk voelbare
chemie tussen de artiesten. De shows zijn uitgewerkt volgens een welbepaald concept of verhaallijn, waarbij
een scherp oog voor detail, synchroniciteit en de steeds aanwezige ‘artistieke touch’. De optredens zijn
uiteenlopend van aard, en kunnen variëren van humoristische straattheater shows tot bombastische podium
acts.

Glance of Baroque / Klassiek, Circus, Theater
(vuurshow met 2 artiesten)

Glance of Baroque is een geraffineerde en theatrale duo vuurshow in Baroque stijl. Je wordt hier als het
ware meegenomen in een mimisch verhaal, op de prachtige muziek van Vivaldi. Het intieme en
overacterende karakterspel gaat hier hand in hand met acrobatische en opzwepende vuurchoreografieën.
Video: Glance of Baroque Show
Omvat:
-

15 min show / 2 artiesten
Speelruimte: minimum 6 X 6 m, vlakke verharde ondergrond
Materialen: diverse vuurtools en veiligheidsmateriaal
Optioneel: muziekinstallatie met 2 speakers & Kleuren spotverlichting
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The Unity Show /Orientaals, Enigmatisch, Artistiek
(vuurshow met 2 artiesten)

The Unity Show is een indrukwekkende en enigmatische vuurshow, waar verschillende elementen zoals
acrobatiek, dans en vuur elkaar ontmoeten. De artiesten weten dit acrobatische vuurdans verhaal, op een
elegante en tegelijk spectaculaire wijze op scène te zetten. De Unity Show omvat elementen van Tribal,
Flamenco en Oriëntaalse dans.
Video’s:
The Unity show, teaser
Finale Act Unity show
Omvat:
-

22 min show / 2 artiesten
Speelruimte: 8 X 8 m + vlakke verharde ondergrond
Materialen: diverse vuurtools en veiligheidsmaterialen
Inbegrepen effecten: lycopodium, vuurcirkel, gekleurde rook, sparkles
Optioneel: muziekinstallatie met 2 speakers & Kleuren spotverlichting
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Bohemian Nights / Tribal, Spectaculair, Krachtig
(vuurshow met 2 artiesten)

Bohemian Nights is een hartvervullende en spectaculaire duo vuurshow, welke wordt uitgevoerd op
opliftende Tribal beat muziek. Deze show omvat indrukwekkende en vurige partner choreografie! De
gepassioneerde interactie tussen de artiesten, samen met de warme Zuiderse vibes van deze show,
prikkelen als het ware uw zintuigen!
Video’s:
Compilation Bohemian Nights @ TML Greenfields 2020
Bohemian Nights day time show
Omvat:
-

15 min show / 2 artiesten
Speelruimte: 8 op 4 m + vlakke verharde ondergrond
Materialen: diverse vuurtools en veiligheidsmaterialen
Inbegrepen effecten: gekleurde rook, lycopodium, vuureten & bodyfire
Optioneel: muziekinstallatie met 2 speakers & Kleuren spotverlichting
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The Sparkling Swing Show / Cabaret, Swing, Circus
(vuurshow met 2 artiesten)

The Sparkling Swing Show is een uitdagend en overacterend vuurcabaret, met elementen uit de Swing,
Tango & Burlesque. Een opzwepende show waarin twee diva's, in een frivool karakterspel van ego,
aantrekken en afstoten, hun plaats naast elkaar proberen te bepalen. De artiesten weten je te imponeren
met hun podium présence, karakterspel en prachtige partner vuurtechnieken.
Video’s:
The Sparkling Swing show, teaser
The Sparkling Swing show 2015
Omvat:
-

18 min show / 2 artiesten (waarvan 1 uit Duitsland) + 1 stage-hand
Speelruimte: 6 X 6 m + vlakke ondergrond / Beschutte backstage ruimte van 2 X 2 m
Materialen: diverse vuurtools en veiligheidsmaterialen
Inbegrepen effecten: lycopodium, vuureten
Optioneel: muziekinstallatie met 2 speakers & Kleuren spotverlichting
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The Mystic Show / Theatraal, Dansant, Uitdagend
(vuurshow met 2 artiesten)

The Mystic Show is een pittige en theatrale vuurdans romance. In deze show weten de artiesten
spectaculaire vuurtechnieken, dans en drama, op een bijzondere wijze met elkaar te combineren. Deze
elementen worden getransformeerd in hun eigen unieke stijl. Kenmerkend aan deze show is de krachtige
sfeer van aantrekken en afstoten, verleiding, romantiek, mannelijke kracht en vrouwelijke elegantie,
gebracht in een artistieke en abstracte sfeer.
Video’s:
The Mystic show, Trezart 2013
The Mystic show, Hamburg (eerste beelden)
Omvat:
-

20 min vuurshow / 2 artiesten (waarvan 1 uit Duitsland).
Speelruimte: 8 X 8 m, vlakke ondergrond
Materialen: diverse vuurtools en veiligheidsmaterialen
Inbegrepen effecten: vuurcirkel, bengaals vuur, gekleurde rook, ijsfonteinen bij de finale
Optioneel: muziekinstallatie met 2 speakers & Kleuren spotverlichting

MFA Productions

www.MovingFireArts.com

+32 486 805 611

12

Solo Vuurshows
Ook de solo vuurshows van MovingFireArts vormen steeds een artistiek geheel. Het gaat hier om meer dan
‘trucjes met vuur’. Naast de nauwkeurig uitgewerkte vuur- en dans choreografiën, kan u zich hier verwachten
aan een theatraal verhaal dat spreekt tot de harten van het publiek.

Fire Dance Fusion / Orientaals, Dansant, Effectvol
(vuurshow met 1 artieste)

Als oprichtster van Moving Fire Arts, brengt deze artieste in haar solo show ‘Fire Dance Fusion’ een cocktail
van gechoreografeerde dans- en vuuracts. Ze liet zich zichtbaar inspireren door invloeden uit de Oosterse
dans, Flamenco, circus en Flow arts. Deze elementen weet ze om te vormen tot haar eigen unieke stijl.
Met haar presence palmt ze het podium volledig in, en vanuit haar rijke ervaring, stijl en elegantie, weet ze
het publiek te betrekken in haar dansante en betoverende act!
Video: Fire Dance Fusion - trailer 2012
Omvat:
-

20 min show / 1 artieste + 1 stage-hand
Speelruimte: 6 X 6 m + vlakke ondergrond
Materialen: diverse vuurtools en veiligheidsmaterialen
Inbegrepen effecten: vuureten, gekleurde rook, lycopodium, vuurcirkel, vuurwerk ijsfonteinen bij de
finale
Optioneel: muziekinstallatie met 2 speakers & Kleuren spotverlichting
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Mizkaoz / Buikdans, Tribal, Orientaals
(vuurshow met 1 artieste)

Mizkaoz is een artieste van “Mystic Fire Theatre spektakel”, en biedt in haar shows een totaal pakket met
Bellydance, Tribal Dance en Vuur Performance! Als solo performer kan MizkaoZ een act uitbouwen
naargelang de wensen van de klant en in vershillende thema’s: oriëntaals/1000 en 1 nachten - duister
(Gothic) – middeleeuws – modern – gypsy.
Video: Mizkaoz trailer
Omvat:
-

15 min show / 1 artieste
Speelruimte: 6 X 6 m + vlakke ondergrond
Materialen: diverse vuurtools en veiligheidsmaterialen
Inbegrepen effecten: vuurcirkel
Optioneel: muziekinstallatie & Kleuren spotverlichting
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Arabian Nights / Vuurspuwen, Spectaculair, Enigmatisch
(vuurshow met 1 artiest)

Arabian Nights wordt uitgevoerd door een artiest uit de MFA AcroDance On Fire productie groep. Een
vuurspuwer met stijl, techniek en kennis van het vak! Hij weet hoe het podium in te palmen en slaagt er
steeds in om een wereld van magie te creëren.
Kom langs en bewonder de wondere en magische wereld van 1001 nachten, terwijl de Djinny ons door dit
mistige rijk van zand en vuur leidt.
Geleid door de geest die zijn kristallen bal bewoont, betovert de Djinny het podium dat zich in zijn speelveld
begeeft, Terwij hij het publiek vermaakt, weet hij je als het ware gevangen te nemen in de magie van de
Djinny. Hij neemt zijn publiek mee in een droomwereld waar alles mogelijk is.
Door het medium van vuur zal de Djinny de realiteit van zijn bestaan en zijn doel tonen, om degenen die
hem naar hem kijken te betoveren en te verbazen, terwijl hij ons door zijn natuurlijke omgeving door de
duinen leidt.
Video: Arabian Nights - Teaser
Omvat:
-

25 min show / 1 artiest
Speelruimte: 5 X 5 m + vlakke ondergrond
Materialen: diverse vuurtools + veiligheidsmaterialen
Inbegrepen effecten: vuurspuwen, gekleurd vuur
Optioneel: muziekinstallatie
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LED Acts & Lichtshows
Naast het vurige gedeelde, biedt Moving Fire Arts een variatie aan LED shows en licht animatie acts! Het
MFA team beschikt over diverse LED materialen en kostuums, welke enerzijds dienen voor magische
animatie acts en anderzijds voor strak geprogrammeerde LED shows. Ook deze shows zijn niet enkel
effectvol maar eveneens conceptueel opgebouwd.

De LED Elfjes / Magisch, Opliftend, Frivool
( animatie act met 3 artiesten)

De LED Elfjes van MovingFireArts, is een feeërieke animatie act voor jong en oud. De animatie act wordt
opgevoerd door drie prachtige danseressen die het publiek met hun magische verschijning weten te
betoveren. Tijdens hun act maken zij gebruik van LED hulahoops, LED waaiers en feeërieke LED vleugels.
Kan zowel binnen als buiten opgevoerd worden.
Omvat:
-

Acts in sets van 30 à 45 min / 3 artiesten
Ruimte: doorheen of langs het publiek
Materialen: diverse LED tools
Kostuums: Witte elfachtige kostuums en visagie
Optioneel: muziekinstallatie
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LED Kawaii Girls / Speels, Frivool, Dansant
( LED show van 1 tot 4 artiesten)

LED Kawaii girls is een speelse en dansante LED show of animatie act, dat kan worden opgevoerd door 1 of
meerdere danseressen uit de MFA productie groep. De ‘Kawaii girls’ zijn speels, verleidelijk en dansant. Met
hun frivool voorkomen en hun uitgebreide repertoire aan LED props, weten ze zich als een vis in het water
doorheen ieder soort evenement te bewegen. De Kawaii Girls zijn leuk voor jong én oud!
"Iedereen weet dat kinderen dol zijn op snoep en kleurrijke lichten. Maar het is ook bekend dat
volwassenen daar dol op zijn! Erger nog, ze hebben die kinderwens nooit opgegeven. Ze durven het gewoon
niet meer te laten zien omdat dit zo van hen verwacht wordt. Maar velen van hen hebben wel eens gehoord
van de Kawaii girls - de snoepkleurige meisjes, die heel ver weg wonen van drukke steden. Wanneer je hen
ontmoet kan je weer even kind zijn, en verlost worden van alle zorgen”
Kan zowel binnen als buiten opgevoerd worden.
Video: Kawaii Girls trailer
Omvat:
-

Acts in sets van max 30 min / 1 tot 4 artiesten
Speelruimte: min 4 X 4 m.
Materialen: diverse LED tools, waaronder ook geprogrameerde kleurpatronen
Optioneel: muziekinstallatie
Kostuums: Japanse Kawaii jurkjes
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AcroDans Acts
Zoals de LED en vuurshows van Moving Fire Arts steeds gecombineerd worden met dans- en acrobatische
elementen, zijn er ook creaties die puur acro en dans omvatten! Al vanaf het begin, is er een nauwe
samenwerking tussen Moving Fire Arts en AcroYoga Antwerp, waarbij het trainen van artiesten in
acrobatische technieken en de performing arts, hand in hand gaan.

Lose me, Find me / Theatrale dans, Acrobatiek, Passie
(show met 2 artiesten)

Lose me, find me is een abstracte acrobatische dans act, welke wordt opgevoerd door de twee oprichters
van Moving Fire Arts en AcroYoga Antwerp.
In deze show worden partnerwerk, acroyoga en danslifts op een boeiende wijze in kaart gebracht. Twee
vreemde, los van elkaar staande wezens, vinden elkaar weer doorheen een intens spel van aantrekken en
afstoten.
Kan zowel binnen als buiten opgevoerd worden.
Video’s:
Lose me, Find me - teaser
Greenfields TML 2020
Omvat:
-

10 min show / 2 artiesten
Speelruimte: optimaal 8 X 8 m, minimaal 5 X 5 m + vlakke ondergrond of podium (planken of balletvloer!)
Kostuums: gewoonlijk wit, maar kan aangepast worden naar het thema
Optioneel: muziekinstallatie
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Mobiel Straattheater / Animatie Acts
De mobiele straattheater acts van MovingFireArts zijn mét of zonder vuur, en worden opgevoerd door één
of meerdere artiesten. Ze kunnen dienen als onthaal of als randanimatie, en dragen bij tot een visuele
versterking van uw evenement. De artiesten leven hun karakter en houden van de interactie met het publiek!
Naast het theaterwerk, wordt er ook veel zorg besteed aan de kostuums, de visagie, het concept, ...

Theatrum Movere / Ontroerend, Mobiel Theater, Crazy Circus
(mobiel vuurtheater met 8 artiesten)

Theatrum Movere is een uitbundig mobiel theater, geïnspireerd door de tijden van Commedia dell’Arte.
Deze theatrale bende paradeert door de straten, en komt hier en daar tot stilstand om haar acts uit te
voeren. Zowel jong en oud kunnen hier genieten van een bijzonder leuke show, uitgevoerd door
uiteenlopende karakters. Steltlopers, eenwielers, acrobaten, vuurartiesten en een balletdanseres, nemen je
hier mee in de tijden van de fantasierijke Commedia dell’Arte. De acts zijn interactief, humoristisch en
visueel. Er wordt veel zorg besteed aan visagie en kostuums in de stijl.
Deze act is mét vuur.
Omvat:
-

Show van 40 min / 8 artiesten / 1 visagiste
Combinatie van mobiele én vaste acts
Benodigde oppervlakte: doorgang van minimaal 4m breed, optimaal 6m breed. Vlakke verharde
ondergrond
Materialen: diverse vuurtools, stelten, eenwieler, mobiele kar met ingebouwde muziekinstallatie en
belichting, theatergordijn, antiek karretje voor vuurtools
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Madame & Monsieur / Circus, Humor, Theater
(stelten act met 2 artiesten)

Madame et Monsieur is een humoristische duo stelten act. Een hillarisch circus duo, met een aandoenlijk
karakterspel, beïnvloed door de Ancien Régime periode. De artiesten spreken tot het publiek met hun
humor, grimasse en overacterende karakters. Een werkelijk straattheater act voor jong en oud!
Stelten act zonder vuur. Kan zowel binnen als buiten opgevoed worden.
Video: Madame et Monsieur act
Omvat:
-

Acts in sets van 45 min / 2 artiesten
Materialen: Stelten en bijpassende kostuums in Baroque en Rennaissance stijl
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Elegance / Stijlvol, Impressionant, Betoverend
(stelten act met 1 artieste)

Elegance steltenact is impressionant, stijlvol en betoverend voor jong en oud. Deze act is geschikt als
onthaal of als visuele aanvulling van een evenement. De artieste gaat op een dansante wijze in interactie
met het publiek.
Act mét of zonder vuur. Kan zowel binnen als buitenopgevoerd worden.

Omvat:
-

Acts in sets van 30 min / 1 artieste + 1 stage-hand (bij stelten met vuur)
Materialen: stelten, diverse vuurtools voor acts met vuur
Kostuum: stelten met indrukwekkend wit/goud kostuum, afgewerkt met een fantasierijke reptielenstaart
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Victor Disenchant / Animatie, Effectvol, Monowheel
(LED en/of vuur act met 1 artiest)

Ze zeggen 'een heer overdag, krankzinnig in de nacht, met een bezeten gezicht, in vlammen belicht'. Van
een man met een fatsoenlijke houding, tot een gekke ruiter die 's nachts ronddwaalt. Niemand kan echt
zeggen wanneer en waarom het fout is gegaan. Maar sommigen zeggen dat hij bezeten was door een
geest van een circusdirecteur, die is verdwenen in zijn niet-gerealiseerde creaties.
"Victor Disenchant" is wat ze schreeuwen, wanneer een zwart-rood silhouet op een wiel zweeft in rook en
draakachtige vlammen die hem achtervolgen ...
Deze uiterst leuke monowheel act kan opgevoerd worden met LED en/of vuur! Het is een mobiele animatie
act, welke Ideaal is voor straattheater en nightlife events.
Video: Teaser Victor Disenchant
Omvat:
-

Acts in sets van max 30 min / 1 artiest
Ruimte: voldoende vrije doorgang, vlakke verharde ondergrond
Materialen: monowheel (electrische eenwieler) met ingebouwde muziek + diverse LED en
vuurmaterialen
Inbegrepen effecten: lycopodium, gekleurde rook
Kostuum: bewerkt met lichtgevende elementen!
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The Magic Lady / Stijlvol, Impressionant, Kleurrijk
(stelten act met 1 artieste)

Magic Lady is een deftige kleurrijke dame op hoge stelten, en wordt eveneens opgevoerd door Saar-Arts.
Met haar gebloemde hoepelrok en prachtige kapsel, begroet ze het publiek. Magic Lady is ongetwijfeld een
visuele versterking voor Kerstmarkten, Kasteelfeesten, Recepties, Braderijen,..
Act met of zonder vuur. Kan zowel binnen- als buiten opgevoerd worden.
Omvat:
-

Acts in sets van 30 min / 1 artieste + 1 stage-hand (bij stelten met vuur)
Tools voor acts met vuur: Vuurwaaiers, vuurparasol, palmtorches, swing torches
Kostuum: Zwart elegant, afgewerkt met bloemen en glitters. In Kerst of Venetiaanse stijl

MFA Productions
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Cyber Warrior / Avant-garde, Uitdagend, Origineel
(stelten act met 1 artieste)

De Cyber Warrior stelten act is een avant-garde stelten act, om uw evenement meer pit en kleur te geven!
Deze Cyber Warrior stelten act is geschikt voor festivals en nightlife evenementen. Als een verrassende
'extra touch' tijdens parades of als een impressionant personage die zich middenin het publiek begeeft!
De Cyber Warrior stelten act kan gebracht worden door 1 of meerdere artiesten. Binnenkort ook
beschikbaar in LED!
Kan zowel binnen als buiten opgevoerd worden.
Video / fotovoorstelling: Teaser - Cyber Warrior stelten act
Omvat:
-

Acts in sets van 45 min / 1 artieste of meerdere artiesten
Materialen: stelten met kostuum in creatieve cyberpunkstijl
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Flexibele Shows & Animatie Acts
Naast onze uitgebreide variatie aan vaste vuurshows, LED shows en straatanimatie acts, biedt
MovingFireArts ook flexibele shows! ‘Flexibel’ qua duur, grootte, thema en muziekkeuze. Samen met ons
variabel team van professionele artiesten, kunnen wij dit allemaal mogelijk maken!

AcroDance On Fire producties / Flexibele Vuurshow!
(vuurspektakel van 2 tot 7 artiesten)

De MFA AcroDance On Fire productie groep bestaat uit 7 vuur, dans en circus artiesten. Naast onze vaste
shows, zoals “Coeur en Feu” en “Fire & Lightning spectacle”, kunnen wij ook flexibele acts brengen,
varierend van 2 tot 7 artiesten. Kenmerkend aan een show uit deze productiegroep zijn de dansante en/of
acrobatische vuur choreografieën – Humoristisch, magisch of spectaculair - maar steeds uitgewerkt
volgens een ‘totaal concept’!
Video’s:
AcroDance On Fire productions 2019
MFA trailer 2020
Omvat:
-

10 tot 30 min show / 2 tot 7 artiesten
Speelruimte: vlakke ondergrond of podium / Beschutte backstage ruimte
Materialen: diverse vuurtools en veiligheidsmateriaal
Optioneel: muziekinstallatie met 2 speakers en kleuren spotverlichting
Optioneel: extra effecten, zoals: lycopodium, bengaals vuur, gekleurde rook, vuurwerk ijsfonteinen

MFA Productions
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MFA LED show / Flexibele LED show!
(spektakel met 1 tot 6 artiesten)

De MFA LED show biedt een meer flexibele invulling voor uw evenement. Het gaat hier om een show op
maat, welke kan worden opgevoerd door 1 of meerdere artiesten uit de MFA productie groep.
De MFA LED show vormt steeds een geheel van licht effecten en visuele kunsten. Technische led en licht
choreografiën gaan op een boeiende wijze samen met opliftende dans en/of partnerwerk! Een spektakel
dat je zintuigen laat prikkelen en je onderdompelt in een wereld van pure magie en indrukwekkende
kleurpatronen!
Kan zowel binnen als buiten opgevoerd worden.
Video’s:
MFA Light Spectacle - Teaser
Lisa Light Dancer
Omvat:
-

10 tot 30 min show / 1 tot 6 artiesten
Speelruimte: min 4 X 4 m
Materialen: een variatie aan programmeerbare LED tools, LED accessoires, parasols, extensions
Optioneel muziekinstallatie
Kostuums: op maat van het evenement
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Een Magische Sprookjestocht / Halloween, Winterwandeling, Straattheater
(met variabele artiesten)

Na de vele show annulaties door de Covid19 lockdown, besloot Moving Fire Arts een project op te zetten,
waar verschillende artiesten de gelegenheid kregen om hun ‘artistieke zelf’ weer tot leven brengen.
Dit project mondde uit in een prachtig concept voor magische winterwandelingen of Halloweentochten,
waar diverse Moving Fire Arts karakters hun straatanimatie acts, op een bijzondere en sprookjesachtige
wijze weten neer te neerzetten.
Steltenlopers, monowheels, bijzondere karakers, vuur- en led dansers.. Je vind het hier allemaal! Tesamen
én apart, zorgen zij voor een onvergetelijke beleving.
Video: MFA Character Artcraft 2020
Omvat:
-

Acts van flexibele duur / 1 tot 10 verschillende artiesten!
Soorten shows: Karakterwerk, vuurshows, lichtanimatie, steltenacts, monowheel act
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Info & Boekingen
Voor boekingen of meer specifieke info rond onze optredens, kan u ons steeds contacteren via
onderstaande gegevens of via onze website:
www.MovingFireArts.com
Hebt u graag hulp bij de artistieke inkleding van uw event? Via onderstaande link helpen wij u graag verder
met een invulling op maat!
Maak uw event

Met vurige groet,
Saar Wouters – Moving Fire Arts / MFA-productions
Adres: Lange Dijkstraat 38, 2060 Antwerpen.
Tel: +32 486 805 611 / Mail: MovingFireArts@gmail.com / Website: www.MovingFireArts.com
BTW: BE 0561 899 422

MFA Productions

www.MovingFireArts.com

+32 486 805 611

