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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje!
Pokaz tańca zbójnickiego - mega atrakcja podczas firmowego eventu!
Nasza kapela góralska Karpackie Zbóje jako jedna z niewielu w Polsce potrafi wykonać oryginalny
układ tańca zbójnickiego, czyli tańca orężnego nawiązującego do bogatej tradycji zbójnickiej
Beskidu Żywieckiego i Podhala. Pokaz tańca zbójnickiego jest niesamowicie widowiskowy i polecamy
go podczas naszych zbójnickich imprez! Pokaz tańca zbójnickiego zrobi na was niesamowite wrażenie!
Zbójnicki to polski taniec ludowy z rejonu Podhala i z Żywiecczyzny w metrum 2/4. Jest to
zbiorcza nazwa kilku kroków i tańców ludowych od wieków wykonywanych na Podhalu i w Beskidzie
Żywieckim. Taniec góralski dzieli się na: zbójnicki, solowy, juhaski, dwójki i czwórki. Obecnie
spopularyzowany taniec o tej nazwie, jest raczej jego estradową modyfikacją, odbiegającą od ludowego
pierwowzoru. Zazwyczaj oparty jest na schemacie: wstęp, właściwy zbójnicki, zakończenie. W tańcu
zbójnickim tańczy grupa mężczyzn wykonująca te same układy taneczne. Jeden z mężczyzn wydaje
polecenia tzw. komendy. W zbójnickim tańczy się: zwykłą, bitke, po dwa krzesane, popod nogę,
hajduka, w pięty, klaskany i inne. Taniec zbójnicki kończy się ozwodną i zieloną.
Tytus Chałubiński tam mówił o tańcu zbójnickim:

„Chyba jest coś z opętania w tym tańcu. Wyraża się w nim dzikość, pierwotność, a ileż w tym polotu, śmigłości,
fantazji, temperamentu, żywiołu! Co robią tancerze? Drepczą coraz prędzej po obwodzie koła, rytm tańca staje się
coraz szybszy, muzyka zawisa na strunach cienkim piskiem. Harnaś w środku nie przestaje się nosić dokoła swej
ciupagi. On znajduje dla siebie inny, osobny rytm w tej muzyce. Juhasi gwiżdżą naraz przez palce, zatrzymują się. Go
drugi odwraca się ku pierwszemu, trzema parami, w przysiadach podskakują ku sobie co chwilę. Wyciągają ręce
uzbrojone w kije. Chyba to ma być wyobrażenie bitki. Znów. szykują się w gęsiego, drepczą jak przedtem, tylko
szybciej i bardziej nerwowo. Co minutę któryś i z nich hipka w górę. Ścieśniają koło, muzyka gra jak oszalała, coraz
szybciej, coraz szybciej. Juhasa okrążają jak w pościgu swojego harnasia, który, osaczony ostatecznie, wyrywa z ziemi
ciupagę i podnosi wysoko nad głową. Juhasi przysiadają, przykucają, wyciągnąwszy ku ciupadze kije. Melodia
skończona, razem z nią urywa się i zastyga taniec w samej kulminacji rozpędu i furii”.

Taniec był jedną z ostatnich czynności Janosika przed śmiercią:
„Luptowscy pankowie, prosem uostatni Roz dajcieze mi zbójeckiego zatońcydź jesce roz.” [...] Tońcy se Janosik,
głuchoń mu basuje, a śmiertecka koło niego drobniućko bockuje!

Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami
produkujemy oraz nagrody w postaci pamiątek regionalnych, certyfikaty zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty
bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat na szczęście dla uhonorowania najważniejszych postaci Twojej
imprezy. Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań.
Kozdy z Wos jak prawdziwy zbójnik będzie musioł sie wykozać sprytem, inteligencjom,
sprawnościom fizycnom i łodwagom. Tak zeby ze swoim łupem, plecokiem pełnym
harnasiowych wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie i zeby sławił gorolskom ślebode! Hej!
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Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
Dołącz do Karpackich Zbójów!
Zapraszamy do zabawy!
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