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Pokazy Burleski – Rose de Noir 
Rose de Noir – performerka z Łodzi, dla której burleska stała się nieodłącznym elementem codziennego życia od kuchni 

aż po garderobę. Rose w swoich pokazach łączy klasyczną burleskę z neo burleską gdzie używa wielu technik scenicznych 

i tanecznych takich jak balet, aerial dance, kabaret oraz odrobinę magii i wiele więcej. 

Doświadczenie taneczne i sceniczne zdobywała od najmłodszych lat tańcząc i występując w dziecięcych grupach   

i przedstawieniach. Jak sama mówi, tańczy „od zawsze”, zaczynając od tańca klasycznego i jazzu, przez taniec orientalny 

i towarzyski do technik kobiecych i tych kompletnie niekonwencjonalnych jak taniec w powietrzu. Poza tym stara się 

wszechstronnie rozwijać aktorsko, muzycznie i artystycznie np. zdobywając w 2015 roku certyfikat pedagoga cyrkowego. 

Na koncie ma wiele osiągnięć w dziedzinie burleski,  organizuje Łódzką Galę Burleski w Łodzi oraz  regularnie  

reprezentuje polską burleskę za granicą podczas międzynarodowych konkursów i festiwali, z których najważniejsze to : 

Como Lake Burlesque Festival (Como - Włochy) – zdobyła koronę i tytuł Princess of the Lake; 

Bohemian Burlesque Festival (Praga - Czechy)- zdobyła dwie  nagrody, tytuł Bohemian Princess 2018 oraz pierwszą 

nagrodę Europejskich Legend Burleski  

World Burlesque Games (Londyn - Anglia); 

Caput Mundi Burlesque Award (Rzym - Włochy); 

Miss Burlesque Russia (Moskwa - Rosja); 

Milan Extraordinaire (Mediolan - Włochy); 

nagrodę Europejskiej Legendy Burleski. 

Fringe Festival (Edynburg - Szkocja); 

The Croatian Burlesque and Cabaret Festival – gdzie wielokrotnie  została zaproszona jako międzynarodowy headliner 

oraz pełniła honorową rolę członka jury podczas różnych kategorii  konkursowych między innymi: Best Classic Burlesque 

i Best Cabaret. 

 

W swojej karierze miała okazję występować oraz uczyć się od 

najlepszych  performerów na świecie takich jak Dirty Martini 

czy Jett Adore (występujących między innymi w legendarnym 

już show Dity von Teese). Samą Ditę von teese poznała w 2018 

roku w Zurychu.  

 

Na co dzień prowadzi regularne kursy burleski oraz zajmuje  

się projektowaniem kostiumów. 
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Repertuar pokazów Burleski 
 

PINK PANTHER 

Co łączy film Różowa Pantera ze światem Burleski? To kolor 

różowy, oraz mocno komediowo przerysowana 

rzeczywistość. Numer Pink Panther nawiązuje do początków 

komedii, która kryła się w slapsticku (zwanym także 

burleską), stylu opartym głównie na gagach. Show osadzone 

jest w klimacie lat 60 tych opowiadając  w jaki sposób 

tytułowa różowa pantera po raz kolejny wymyka się  przed 

wnikliwym inspektorem Clouseau. Tym razem, Pantera 

pokaże nieco więcej swoim widzom.  

 

 

LEOPARD 

Pokaz cały w centki! Czyli numer zdobywający serca 

publiczności i doceniany przez jury na  największych 

europejskich festiwalach, World Burlesque Games, 

Edymbourgh Fringe festival, Como lake Burlesque 

festival. W roli głównej Rose de Noir która  

w doskonałym stopniu łączy wykorzystanie technologii 

oraz klasycznych atrybutów burleski tworząc 

niezapomniane wrażenie bardzo dzikiego zwierzęcia  

scenicznego i szalonego show będącego atrakcją  

każdego wydarzenia.  

 

VERY PIN-UP X-MAS 

Numer ten to Burleskowa opowieść wigilijna w stylu pin-

up, czyli  specjalne show stworzone na okres świąt Bożego 

Narodzenia. Rose przedstawia jak wygląda świąteczny 

poranek performerki burleski  oraz pokazuje, że święta to 

cudowny i magiczny czas radości ,który przepełniony jest 

brokatem, zapachem pomarańczy oraz cudownymi 

prezentami, którymi obdarowujemy najbliższych. 

Zobaczcie sami co znajdzie się pod sceniczną choinką i 

koniecznie głośno wspierajcie ją podczas 

rozpakowywania pudeł a i was czeka niespodzianka. 
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ŻANDARM 

Numer stylizowany jedna z najbardziej słynnych komedii XX wieku. Każdy kojarzy Żandarma z Saint Tropez. 

Numer Żandarm w dużym stopniu nawiązuje do tej najsłynniejszej komedii z Louisem de fine. Tym razem 

tytułowy żandarm będzie ukazany  w nieco innym, kobiecym wydaniu. Zdecydowanie najbardziej błyszczący 

na świecie mundur żandarmerii oraz najbardziej błyszczący na świcie żandarm pokazujący jak Francuska 

żandarmeria powinna wyglądać podczas największych uroczystości w  Saint Tropez . 

 

 

DREAM 

Numer ten powinniśmy zacząć słowami wielkiego 

mistrza, Szekspira „jesteśmy z tego samego materiału 

co nasze sny”. A ty o czym śniłeś dzisiejszej nocy? 

Jaką tajemnicę skrywał twój sen? Dream sprawi, że za 

chwilę widz będzie miał okazję wyśnić swój 

najpiękniejszy sen, bez  zamykania oczu. Dream to 

klasyczny numer burleskowy, ukazujący  

 

Rose de Noir w przepięknym klasycznym burleskowym 

stroju stylizowanym na lata 30 oraz wykorzystującym 

hipnotyzujący taniec z wachlarzami z pawich piór, który 

pozostawia publiczność w strefie marzeń  

i niespełnionych pragnień. A po  zakończeniu show 

pozostaje tylko wrażenie, że to co się stało to było ulotne 

niedoścignione nocne marzenie.  

 

 

 

RECETTE 

Numer Recette ukazuje bardzo modne w dzisiejszych czasach życie od 

kuchni. Mówi się że kobieta powinna być gospodynią w kuchni, damą  

w towarzystwie i kochanką w łóżku. Wszystkie te elementy oddają kobietę 

idealną. O nieco mniej zorganizowanej pani domu opowiada Rose de Noir 

utrzymując klimat komedii w stylistyce Pin Up podsycanej erotycznym 

klimatem seksownej pani domu i efektami specjalnymi.  

 

 

 



www.rosedenoir.com   Manager 509378839   Rose 661039973    rosedenoir@vp.pl  

4 / 7 
 

 

 

FREE 

"Free" czyli burleska z pazurem. Numer osadzony w nowoczesnej stylistyce 

ukazujący, że  burleska, nie zawsze wiąże się z delikatnością, piórami, brokatem  

i szampanem. Free to numer przewrotnie ukazujący, że kobieta nie zawsze jest 

słabą istotą podporządkowaną innym. Z nutką fetyszowego klimatu pod postacią 

więzów na nadgarstkach, klasycznej szpicruty i charakterystycznych pasties  

z kształcie "X" Rose de Noir przedstawia historie kobiety wyzwolonej. 
 

 

 

 

 

 

 

JACK POT 

Jedną z ludzkich słabości jest skłonność do hazardu. Kto, jest w stanie odmówić 

połączenia hazardu z piękną kobietą. która w skutek przebiegu loterii odsłania coraz 

więcej swojego ciała. Jack Pot to Neo-burleskowy numer który  w dużym stopniu 

angażuje publiczność.  Show opiera się na publiczności, która poprzez przekłuwanie 

balonów spowijających ciało performerki nie tylko odsłaniają jej walory, ale również 

daje szansę wygrania nagród.  

 

 

 

 

 

 

SPANISH GIRL 

Gorący klimat, piękne kobiety, falbaniaste suknie i zmysłowy taniec. To brzmi jak 

Hiszpania! Numer Spanish Girl przenosi publiczność  w gorące klimaty Andaluzji, 

mimo, że performerka pochodzi ze znacznie chłodniejszych rejonów Europy. 

Gorący styl oraz zmysłowy taniec ukaże wszystko to czego może pragnąć 

prawdziwy Macho. Połączenie hiszpańskiego temperamentu,  słowiańskiej urody 

oraz zmysłowego zdejmowania ubrań pozostawi każdego widza w świcie jego 

własnej fantazji   
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ICE QUEEN 

Ice Queen to współczesna interpretacja baśni o królowej 

śniegu przeniesiona w burleskowy świat piór kryształów 

i brokatu. Jak na klasyczną baśń przystało, numer łączy 

klasykę baletu z klasyką burleski, czyli taniec na 

pointach z tańcem z wachlarzami ze strusich piór. 

Wszystkie te elementy podczas pokazu są wzbogacone o 

multimedialną projekcję oraz wyjątkowego „asystenta”. 

Kto oprze się urokowi pięknej królowej śniegu i uchroni 

się przed porwaniem do jej lodowego pałacu, gdzie okaże się że posiada ona bardziej gorące oblicze potrafiące 

stopić największe śniegi i mrozy.  

 

WAR ANGEL 

Mroczny klimat i ciężkie rockowe brzmienie to tylko początek Neo-

burleskowej numeru War Angel. Ten wyjątkowy numer łaczy w sobie 

klasyczne atrybuty burleskowego pokazu jak pióra, kryształki, brokat  

z jedynymi swoim rodzaju (jedyne w Polsce) 3 metrowymi pneumatycznymi 

skrzydłami anioła. Widowisko przenosi widza do innego świata w którym Rose 

de Noir wciela się w pięknego anioła wojny który na oczach widzów po swoim 

upadku powstaje i rozwija swe skrzydła ukazując swoje piękne kobiece 

oblicze.  

 

 

NIEWYMAGAJĄCA 

 
Cóż potrzebne jest pięknej kobiecie do szczęścia? Bardzo 

niewiele. No może tylko mała biała willa nad naszym polskim 

morzem… Opowie o tym Rose de Noir, pokazując podczas tego 

numeru, że naprawdę tylko kilka podstawowych atrybutów 

mężczyzny jest potrzebnych aby performerka odnalazła swoją 

idealną druga połowę. Przecież Performerka burleski, jak  

i każda kobieta nie ma wygórowanych oczekiwań w stosunku 

do mężczyzn, może to być pierwszy lepszy z pierwszorzędnej 

rodziny, to zdecydowanie wystarczy. A czy coś więcej 

potrzebują performerki, dowiecie się podczas show osadzonego 

w przepięknej powojennej muzyce Zuli Pogorzelskiej  

i Eugeniusza Bodo oraz stylizacji przenoszącej widza w świat 

bogatych zdobnych kostiumów i brokatu. 

 

 

 



www.rosedenoir.com   Manager 509378839   Rose 661039973    rosedenoir@vp.pl  

6 / 7 
 

 

BOLLYWOOD BUTTERFLY 

Szecherezada była przepiękną córką wezyra, my pokażemy ją  

w nieco bardziej burleskowej wersji wyłącznie dla dorosłych.  

W tym numerze Rose de Noir zabiera widza w baśniową krainę 

1001 nocy gdzie ukaże jak piękna księżniczka przekształca się w 

motyla. Show oparte na choreografii wykorzystującej taniec 

brzucha i elementy tańca bollywood pokazujące prawdziwe 

kobiece piękno oraz efektowny taniec ze skrzydłami motyla.  

A wszystko to w połączeniu z fantastyczną muzyką Lindsey 

Stirling sprawi że chcielibyśmy aby show trwało co najmniej 

1001 nocy. 

 

 

CHAMPAGNE GLASS 

Pokaz burleski w wielkim kieliszku szampana to specjalne ekskluzywne show, które  wprowadzi 

wszystkich w szampański nastrój. Połączenie szampana, kryształów, przepięknych kostiumów, 

brokatu oraz ponętnych i seksownych kobiecych kształtów jest  wstanie zaszumieć w głowie nie jednej 

osobie, a po udanym wieczorze zostawić niezapomniane wspomnienia na następny dzień. Show 

performerki Rose de Noir to pokaz w największym kieliszku w Polsce, a może nawet największym w 

Europie, który przygotowany jest z ogromną dbałością o najdrobniejsze szczegóły pod względem 

artystycznym i wizualnym spełniając najwyższe wymagania wyrafinowanych koneserów 

burleskowego szampana. 
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AERIAL PEACOCK 

Pokaz łączący klasyczny numer burleskowy z 

podniebnymi aerialowymi akrobacjami, który na 

pewno zrobi piorunujące wrażenie. Kostium urzeka 

niczym pawi ogon i ma z nim bardzo wiele wspólnego, 

a sam motyw udowadnia że paw nie zawsze przynosi 

pecha w teatrze, a wręcz przeciwnie potrafi przynieść 

wiele szczęścia dla publiczności. Po klasycznym 

wstępnie przenosimy się w świat akrobacji na chuście 

wertykalnej niczym te rodem z Cirque du Solei. 

 

RUSSIAN PARTY 

Szampan, truskawki i czekolada to przepis na 

miły wieczór z piękną kobietą. Jeśli dodamy 

do tego błyszczące kostiumy, strusie pióra i 

mocną muzykę otrzymujemy przepis na 

świetny burleskowy numer! A ten jest 

wyjątkowo zaskakujący. Zaczyna się bardzo 

klasycznie, by potem zdecydowanie podnieść 

temperaturę na widowni i zaskoczyć tempem, 

gadżetami i zmianą stylizacji, a na koniec 

uraczyć widza truskawkami w czekoladzie 

podanymi w nietuzinkowe formie. 

 

WHITE FEATHERS 

Classic and classy czyli pokaz zatytułowany „White feathers”. To 

numer kojarzący się z początkami burleski złotej ery Hollywood, 

ukazujący  kobiece piękno w zachwycającym  kostiumie Haute 

couture na który składa się co najmniej 100 metrów boa ze strusich 

piór i 10 000 kryształów. Ale żeby nie było całkiem klasycznie, 

pokaz ten kryje w sobie niespodziankę. Czy odkryjesz gdzie ukryte 

są piękne kaskadowe wachlarze? Jeśli tak będziesz mógł zachwycić 

się tańcem z nimi, jeśli nie… tym bardziej zachwyci cię ta 

niespodzianka! 

 


