FESTAS de

BOMBOLLES DE SABÓ
GEGANTS

Barcelona Bubble Events us proposa una activitat

sorprenent, diferent, i familiar.

Les coses més senzilles del món són,en moltes ocasions, les que produeixen els millors efectes. El mateix passa amb
l’aigua i el sabó, que,units, creen art en forma de bombolles.
I és que no hi ha res més atractiu per a TOTS els públics que trobar-se davant la fràgil bellesa d’una bombolla de sabó i
que desaparegui amb un dit.
Qui no recorda haver jugat de petit amb bombolletes de
sabó per hores, observant-les embadalits desaparèixer i
volar al vent, i reflectint petits arcs de Sant Martí a la seva
delicada superfície.
Les bombolles permeten gaudir a tota la família. És de las
poques ocasions en que participen bebès, nens, adolescents,
pares i avis. Compartir el temps de lleure és una bona
manera d'enfortir els vincles dins de cada unitat familiar
En aquest sentit posem al vostre abast, aquesta activitat de
lleure per a les famílies en la que tothom s’ho passarà
Pompa!

Qui?
Des dels 3 anys fins als 99, us proposem que els nens i els grans aprenguin a fer
bombolles de sabó enormes.

www.bombollesdesabo.cat

info@bombollesdesabo.cat

930 009 606 / 637 53 7863

Què?
Tothom pot gaudir de la màgia de les
bombolles gegants. El monitor ajuda als
nens i a pares amb les tècniques necessàries
per realitzar les pompes de sabó gegants
amb tot tipus d'artefactes molt originals de
diferents parts del món (USA, Alemanya,
Xina, Austràlia, Itàlia...) i alguns
d'artesanals.
Barra lliure de solució màgica del Dr.
Bombolles per a que els puguin estar creant
contínuament un espectacle màgic de
colors.

"La veritat és que tots van quedar encantats i dilluns tots els nens en parlaven, inclús els que no havien
vingut li deien a l'Andreu que si tornava a fer una festa tan guai que si els convidaria" Festa aniversari
Andreu 6 anys – Agosto2012.

A on?
Ens desplacem a tota Catalunya. Jardins comunitaris, cases particulars, col·legis, clubs, parcs públics, places, passeigs,
platja....
Els tallers de bombolles gegants són una activitat que es pot realitzar tan
adaptem a l’espai amb una amplia gama d’activitats diferents.

a l’interior com a l’exterior. Ens

Festes majors, esdeveniments d’empresa, publicitat, bodes, comunions, aniversaris….

Ciència i tecnologia: propostes d'activitats
de divulgació científica a museus i fundacions.
També jornades culturals en col·legis: els nens
aprenen conceptes matemàtics i físics, entre
d’altres, jugant amb les bombolles.
Per què són rodones? Bombolles quadrades?
Per què són de colors? Per què s’assemblen a
les persones? Per a què serveix el sabó? Què
és la tensió superficial de l’aigua? Per què es
trenquen?

Cóm?
Reuneix un grup i nosaltres portarem tot
el necessari per a que passeu i gaudiu uns
moments inoblidables.

¡Contacta amb nosaltres avui mateix!
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