
 

PRESS KIT ILUSIAS 

Text pro moderátora: 
Skupina Ilusias se specializuje na světelné show, černé divadlo a ohňové show.  
Od roku 2011 absolvovala více jak 700 úspěšných vystoupení v České republice i v zahraničí na 
akcích všeho druhu. Má za sebou úspěchy například v Česko Slovensko má Talent či v německé verzi 
Das Supertalent.  
Prosíme upozornit diváky na zákaz fotografování s bleskem po dobu vystoupení. 
 
Technické požadavky pro naše vystoupení: 
Zajištění dostatečného ozvučení sálu. 
Zajištění dostatečného prostoru:  

● pro menší show typu A Dream, Pixel Graphic Show, The Game, Mini Flaming Art  
min. 6 x 4 metru (š x h), výška prostoru min. 4 metry 

● pro ostatní UV světelné vystoupení: min. 8 x 6 m (š x h), výška 
prostoru min. 4 metry, 

● pro ostatní ohňové show 10 x 8 m (š x h),  výška prostoru min. 4 
metry. 

Uvedení jména "Ilusias" v propagačních materiálech akce. 
Uzamykatelný prostor pro převlékání účinkujících. 
Parkovací místo nedaleko prostoru vystoupení / místa konání akce. 
 
Zvláštní podmínky pro UV show: 
● možnost připojení UV světel do elektrické sítě v maximální 

vzdálenosti 8 metrů od prostoru vystoupení (2x 160W) či zajištění UV 
světel od pořadatele akce (nutno předem telefonicky domluvit), 

● zajištění tmy v celém sálu po dobu vystoupení UV show (zhasnutí 
veškerého osvětlení sálu včetně baru apod.) - velmi důležité 
především u UV show Blue Illusion a Cesta kolem světa, 

● upozornění diváků na zákaz fotografování s bleskem po dobu 
vystoupení, 

● umožnění příprav v prostoru vystoupení minimálně 5 minut před 
zahájením UV show a též 5 minut po ukončení show k úklidu rekvizit, 

● prosíme zjistit, zda je možné v prostoru použít dýmovač/mlhovač, jaký 
bývá na diskotékách (týká se show Colour Party, Art of Lights, A Dream). 

 
Zvláštní podmínky pro ohňovou show: 
● máme samozřejmě uzavřené pojištění proti odpovědnosti za škodu, přesto prosíme o zajištění 

dalších bezpečnostních opatření (hasicí přístroje v dosahu, prostor pro vystoupení s nehořlavým 
povrchem apod.), 

● optimální odstup diváků od vystoupení jsou cca 3 metry, optimální pohled na show je z čelní 
strany, 

● umožnění příprav v prostoru vystoupení minimálně 5 minut před zahájením show a též 5 minut po 
ukončení show k úklidu rekvizit. 

 
Logo Ilusias - ke stažení 
Promo fotografie - ke stažení 

ILUSIAS - UV Light & Fire show 
+420 605 438 111 info@ilusias.cz  www.ilusias.cz   

   
 

https://drive.google.com/drive/folders/1znEz3j9xARrjYjRthGFQ2n_YIxjfBq9L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kteu94q3UwIFvT1Gs9sfF7kTEMBmGugw?usp=sharing
mailto:info@ilusias.cz
http://www.ilusias.cz/
https://www.youtube.com/user/IlusiasShow
http://www.facebook.com/ilusias
https://www.instagram.com/ilusias_uv_fire_show/

