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“Du vil blive fascineret og underholdt
over denne mands fantastiske evner”.
    - Levi’s

MAGISK ENTERTAINER
Sunny Cagara er en af landets absolut dygtigste og mest anvendte tryllekunstnere.
Han har arbejdet professionelt som entertainer i mere end otte år og har været rundt i
hele verden med sine utrolige shows.

Dette er en helt unik oplevelse. Sunny Cagara formår at
mixe flere forskellige genrer sammen,såsom stand-up, 
fascinerende kropsbevægelser og magi.

Så er du til stand-up comedy, vil duSå er du til stand-up comedy, vil du
elske det her show, hvor humoren er skarp
og kun bliver forstærket af magien.

- Book Sunny hvis du vil opleve: 

Du vil  se magi blive fremført på en helt anderledes måde, 
og vi garanterer for, at det bliver en oplevelse for livet.

   

Stand-up comedy og magi => 2 i 1 show.

Et show der fascinerer, forbløffer og sætter gang i lattermusklerne.

Et show hvor det umulige bliver muligt og dine tanker bliver læst.
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FREESTYLE RAP SHOW

Et typisk freestyle-show består af en række forskellige ”lege”, hvor personer fra selskabet
kan inddrages og have indflydelse på, hvad rapperne skal udsættes for. Koncepterne 
udformes efter DINE behov for at gøre arrangementet mere morsomt og personligt.
Du kan bl.a. opleve koncepter som ”Bryllupsrejsen”, hvor en kvindelig deltager bliver
inviteret op på scenen til de rappende bejlere som skal forsøge at vinde hendes hjerte
igennem skarpt improviserede romantiske løfter. Eller ”Karakterenes kamp” hvor rapperne
indtager roller som kendte personer/figurer, der skal dyste imod hinanden på baggrund afindtager roller som kendte personer/figurer, der skal dyste imod hinanden på baggrund af
deres værdier. Se også hvordan man improviserer sig igennem en jobsamtale eller en
skoleeksamen, og hvordan rekvisitter fra publikum bliver forvandlet til verbale kunstværker
på et splitsekund.

En af de mest populære underholdningsformer i dag er RAP musik - og især freestyle rap.
Freestyle rap kombinerer comedy og rap i en helt særlig genre, som imponerer og
overrasker selv de hårdeste hunde i huset. Skarpe gloser flyver igennem luften og sparker
gang i lattermusklerne, hæver øjenbrynene og sætter munden på vid gab. 

Asilia Media har tilknyttet nogle af landets dygtigste freestyle rappere, som bruger genren
til at demonstrere, hvordan sproget kan udfolde sig kreativt og forudsætningsløst på få 
øjeblikke. Alt hvad der kommer ud af munden på ordekvilibristerne er 100% improviseret.øjeblikke. Alt hvad der kommer ud af munden på ordekvilibristerne er 100% improviseret.

Freestyle rap er improviseret på stedet og ekstremt underholdene.
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L IVE RAP MUSIK
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Brdr. SideWind

BØ NETEATER
FOR VOKSNE
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"Arbejde for sig og fritid for sig.

Unge for sig og pensionister for sig.

Autonome for sig og huse for sig...

og kolonihaver tilbage til kolonierne"



Book en eller flere af vores fremragende entertainere til:

Kontakt Asilia Media og find det perfekte underholdningsindslag til din fest.

Vi tilbyder også lyd- og lysopsætning, som kan skabe de optimale rammer for din under-
holdning, samt fotografer og kameramænd, hvis du gerne vil gense arrangementet.

Ring eller skriv hvis du er interreseret eller godt vil høre nærmere.

Asilia Media's kunstnere giver dit arrangement et underholdende indslag udover det
sædvanlige. Vi har samlet nogle af landets dygtigste entertainere i et katalog, der har til
formål at gøre dit event til en sjov, anderledes og mindeværdig oplevelse for alle.
Hvad enten du er til magi, freestyle rap, levende musik eller børneteater for voksne, vil
det bryde isen, gøre aftenen speciel og ikke mindst give din fest karakter.

Asilia Media
Slotsgade 9
2200 Kbh. N

tlf:     +(45) 5353 6360
mail:  booking@asiliamedia.com
web:  www.asiliamedia.com

Familiefesten     Brylluppet     Grill aftenen

Konfirmationen      Den runde fødselsdag

Firmaarrangementet    Påskefrokosten


