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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje!
Wigilia firmowa w góralsko - zbójnickim klimacie z kapelą góralską Karpackie Zbóje
Coby wesolutko było
Coby w sercach nam się ckniło
Góralskie granie na Święta!
Okres Świąt Bożego Narodzenia i Wigilia po góralsku z Karpackimi Zbójami!
Rodzinna atmosfera, góralskie klimaty, wspólne kolędowanie z kapelą góralską!
Do szopy, hej pasterze…
Chcesz zorganizować nietypową wigilię firmową „na góralską nutę”? Poszukujesz
doświadczonego ORGANIZATORA oraz kapeli góralskiej, która w swoim repertuarze posiada
kilkadziesiąt kolęd i pastorałek z Beskidu Żywieckiego, Śląskiego, z Podhala i z regionu Pienin i Spisza?
Chciałbyś aby na Twojej wigilii firmowej zjawili się prawdziwi zbójnicy w oryginalnych
zbójnickich mundurach i pięknie wam zagrali i zaśpiewali? Nasze instrumentarium jest
bardzo bogate (m.in. skrzypce, altówka, kontrabas, trombita, okaryna, fujarka, flet, złóbcoki, piła,
liść, fujarki pasterskie, róg pasterski).
W naszym repertuarze znajduje się wiele przepięknych kolęd góralskich jak i bardziej znanych, takich
jak:
„Hej maluśki, maluśki”, „Gore gwiozda”, „A wczora z wieczora”, „Tryumfy Króla Niebieskiego”
„Wśród nocnej ciszy”, śpiewane mocnymi góralskimi głosami. Całość naszego występu może być
wzbogacona o wiele atrakcji, m.in. o opowieści o tradycyjnych góralskich zwyczajach wigilijnych,
oryginalne życzenia świąteczne z tradycyjną szopką, z Kozą (Turoniem) i Gwiazdą oraz o występ par
tanecznych jak również Dziadów Żywieckich / Jukacy (przebierańców zwiastujących szczęście i
powodzenie w zbliżającym się Nowym Roku).
Minimalny skład naszej kapeli to 5 osób, maksymalny to 30 górali i góralek ubranych
przepiękne regionalne stroje.

w

Razem z nam i możecie podzielić się świątecznym opłatkiem. Specjalnie ze sobą wozimy sianko
wigilijne, które warto włożyć pod obrus stołu wigilijnego. Na specjalne zamówienie możemy przywieźć
ze sobą przepiękne i bardzo smaczne góralskie pierniki świąteczne w kształcie serc, na których
możemy napisać co tylko sobie Państwo życzą.
Oferta ta skierowania jest do firm, hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, karczm, gospodarstw
agroturystycznych, które organizują wigilię dla pracowników lub wypoczynek dla Gości podczas Świąt
Bożego Narodzenia w Beskidach, Pieninach czy na Podhalu. Oferta ta skierowana jest również dla
osób, które chciałyby spędzić po góralsku Święta Bożego Narodzenia z Karpackimi Zbójami u siebie w
domu, w rodzinnym gronie przy wspólnym śpiewaniu kolęd i pastorałek.
Karpackie Zbóje zapraszają do współpracy! Posiadamy swój niezawodny transport i zawsze
dojedziemy do Państwa na czas! Nasza firma zapewni Państwu odpowiedni lokal, transport oraz
góralski catering! Zadzwoń +48 609 789 879 a dowiesz się jak za niewielkie pieniądze przyczynisz
się do integracji swoich pracowników, Gości pozostawiając niesamowite wrażenie i zyskując ich
wdzięczność.

Czym jest wigilia firmowa?
W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia nasze myśli kierują się do ubogiej stajenki w Betlejem, w której Maria
porodziła Dziecię. Owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie. W tę niezwykłą noc, gwiazda wskazywała drogę spieszącym do
Betlejem pastuszkom oraz monarchom ze Wschodu.
Firmowa wigilia jest doskonałą okazją do wspólnego spotkania wszystkich pracowników, podziękowania im za całoroczny
trud i wspólną pracę oraz złożenia sobie szczerych życzeń w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
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Dlatego zapraszamy Państwa do zorganizowania firmowego spotkania wigilijnego w góralsko – zbójnickiej oprawie w dowolnym
miejscu w Polsce (hotel, karczma, siedziba firmy, mieszkanie).
Ciepła i rodzinna atmosfera zachwyci każdego uczestnika firmowej wigilii zorganizowanej wraz z naszą kapelą góralską i brygadą
zbójnicką Karpackie Zbóje. Tym samym spotkanie będzie dla Państwa pracowników chwilą wytchnienia i wzajemnej radości z
oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.
Na uroczyste spotkanie wigilijne przygotujemy najpiękniejszą wiązankę kolęd i pastorałek z Beskidu Żywieckiego i Śląskiego
lub z regionu Spisza, Pienin lub Podhala. Sprawimy, że świąteczna oprawa muzyczna waszej wigilii firmowej uczyni Państwa
wieczór wyjątkowym.
Przygotowaliśmy dla Państwa kilka wariantów organizacji wyjątkowego spotkania wigilijnego:

Wigilia firmowa w góralsko klimacie z Karpackimi Zbójami zakończona kuligiem z pochodniami!
Zapraszamy Państwa do zorganizowania razem z nami spotkania wigilijnego na góralską nutę w jednej z kilkudziesięciu
zaprzyjaźnionych karczm góralskich w Beskidach, Pieninach, na Podhalu. Wszystkie karczmy o których mówimy są przez nas
wielokrotnie sprawdzone. Charakteryzują się niesamowitym góralskim klimatem, doskonałą regionalną kuchnią i pomocnym
personelem. Ponadto odsyłamy Państwa na naszą stronę www.janosik.info , gdzie znajdziecie ponad 40 tras zbójnickich i góralskich
kuligów w omawianym regionie. Kulig zbójnicki z pochodniami w ośnieżonych lasach jest atrakcją niezapomnianą. Na saniach
mogą Państwu towarzyszyć górale, gawędziarze, heligoniści, którzy umilą czas przyśpiewkami a i od zimna uratują polewając Wam
zbójecką okowitkę. Przystanąć można przy ognisku i skosztować pieczystego a w drodze powrotnej już myśleć o suto zastawionym
stole wigilijnym z przysmakami kuchni regionalnej. A tam można będzie spotkać kolędników i wszystko co najlepsze w góralskiej
tradycji świątecznej.

Tradycyjne wigilijne potrawy, wszechobecny zapach drewna, ciepło kominka, niepowtarzalny Bożonarodzeniowy klimat, tradycyjne
kolędy i pastorałki góralskie w wykonaniu co najmniej 5-osobowej kapeli góralskiej Karpackie Zbóje, połączone z góralskim
powinszowaniem świątecznym i obrzędowym posypaniem owsem sprawią że osoby, które zaprosicie na spotkanie wigilijne będą
czuły się wyjątkowo. Czas trwania imprezy: od 2 godzin nawet do rana.

Jacenty Ignatowicz – muzykant, gawędziarz na wigilii firmowej!
Polecamy również wyjątkowy występ Bożonarodzeniowy najsłynniejszego polskiego gawędziarza – multiinstrumentalisty,
finalisty programu Mam Talent z TVN – Jacentego Ignatowicza www.jacentyignatowicz.pl , który w nieszablonowy sposób
z gwiazdą, turoniem i szopką złoży Wam przepiękne góralskie życzenia, zagra dla Was kolędy na unikatowych instrumentach
muzycznych – złóbcokach, pile, okarynie, liściu, fujarkach pasterskich, trombicie i rogu pasterskim.
Świąteczny nastrój, gałązki pachnącego świerku, ciepło kominka, pyszne tradycyjne menu wigilijne, kolorowe świeczki migocące na
jedlinach, aromat makowca i nutkę melancholii podarujmy sobie nawzajem, aby ciepła góralska atmosfera gościła w naszym życiu
przez cały rok. Pocałunki pod jemiołą, pachnące pierniki, urok śpiewanych wspólnie kolęd, to te niezapomniane chwile, które
towarzyszyć będą naszym pracowitym dniom przez długi czas.
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Kolędy i pastorałki oraz znane melodie z Beskidów, Pienin, Podhala
Ten czas zadumy, refleksji i dzielenia się dobrym słowem chcemy Wam umilić koncertem kolędowym. Pomimo iż program jest
nazwany koncertem nie jest takowym w dosłownym znaczeniu, ponieważ nasz koncert polega na wspólnym przeżywaniu i śpiewaniu
kolęd wraz ze z zgromadzonymi gośćmi, bo nic tak nie łączy ludzi jak wspólne kolędowanie. Istnieje możliwość zorganizowania
koncertu kolęd w wykonaniu kapeli Karpackie Zbóje wzbogaconego dodatkowo o bloki z repertuarem muzyki góralskiej,
niezwiązanej z czasem świątecznym. Znane melodie z Beskidu Żywieckiego, Śląskiego, Pienin i Podhala proponowane na imprezy,
które w swym zamierzeniu mają być wspólną zabawą, a nie tylko śpiewaniem kolęd. Czas trwania imprezy od 1 h – do rana!

Kapela góralska Karpackie Zbóje z dwoma parami tanecznymi
Bajeczny nastrojowy czas urlopu w okresie Świąt Bożego Narodzenia, chcemy Państwu umilić obecnością rdzennych górali
z Beskidów, Pienin i Podhala, którzy z dziada pradziada kultywują świąteczne tradycje Bożonarodzeniowe. Podzielimy się
z Państwem magiczną atmosferą tegorocznej Gwiazdki.
Najmilsze chwile przy wspólnym stole na którym króluje polski karp, pachnące grzyby i pierogi, podarujmy sobie nawzajem gdy
błyszczy kolorowa choinka i wróży nam spokój i obfitość na przyszły czas. W błyszczącej bombce odbija się płonąca świeca. Na
białym obrusie sianko z opłatkiem a w dłoni pudełeczko z łuską karpia na szczęście. Niech ten przyjazny i wspaniały nastrój
towarzyszy nam przez dalsze dni.
Bardzo często zdarza nam się organizować wigilię firmową, gdzie kapela góralska przyjeżdża z dwoma parami tanecznymi. Po
koncercie kolęd, następują tańce, których pokaz i naukę prowadzą te dwie pary. Program taneczny jest znakomitym kontrastem do
nastrojowego, świątecznego klimatu koncertu kolęd. Wspólna zabawa w góralsko – zbójnickim klimacie proponowana jest zwłaszcza
na te imprezy, gdzie przy suto zastawionych stołach, organizator nie zapomniał o odrobinie ruchu dla zaproszonych gości. Czas
trwania – od godziny nawet do białego rana! Zazwyczaj jednak są to 2-3 godziny. Hej!

„Christmas Party” z Karpackimi Zbójami
Impreza mikołajkowa to wspaniała okazja aby w luźnej atmosferze świętować zbliżające się Boże Narodzenie. Na evencie obecny
jest DJ – Janosik oraz góralki, śnieżynki i prawdziwy Mikołaj! Podczas wieczoru prowadzimy liczne gry i zabawy dla gości w
których można oczywiście wygrać prezenty z wielkiego „wora Świętego Mikołaja”.
Na salę wchodzi Mikołaj z wielkim workiem prezentów oraz swoimi pomocnicami – Śnieżynkami. Mikołaj ma do rozdania dużo
prezentów i Śnieżynki będą mu w tym pomagały…ale nie ma nic za darmo, żeby zdobyć prezent z worka Mikołaja trzeba wykazać się
wiedzą oraz sprytem. Podczas wieczoru mikołajkowego będziemy prowadzić liczne gry i zabawy dla gości, w których to będą mogli
wygrać prezenty. Śnieżynki oczywiście pomagają w prowadzeniu konkursów.
Nasz DJ Janosik powoli rozkręca „wieczór mikołajkowy” i zachęca do zabawy w rytm muzyki…
Mikołaj jest jednocześnie prowadzącym całą imprezę wraz z konkursami i zabawami, które okraszone będą nagrodami/prezentami.
Śnieżynki to również animatorki, które będą bawiły się wraz z gośćmi i zachęcały do brania udziału w konkursach.
Cała impreza będzie nagłośniona oraz obsługiwana przez profesjonalnego DJ’a Janosika, na miejscu obecna będzie również obsługa
oraz Event manager, który będzie koordynował przebieg całego eventu. Czas trwania świątecznego eventu firmowego to: od
1 – 4 godzin.
Atrakcje dodatkowe:
 napad zbójnicki,
 występ dudziarza na dudach żywieckich,
 występ heligonistów,
 pokaz tańca zbójnickiego,
 pokaz strzelania z bata,
 występ Jukacy, Dziadów Żywieckich,
 spektakl zbójnicki,
 wystrzały ze zbójnickiej armaty,
 organizacja kiermaszu świątecznego z ludowym rękodziełem,
 degustacje regionalnych wędlin i serów,
 degustacje regionalnych alkoholi,
 pokaz barmański,
 open bar,
 oraz inne na życzenie klienta.
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Dziady Żywieckie / Jukace podczas wigilii firmowej
Podczas występu Karpackich Zbójów i Dziadów Żywieckich / Jukacy wspólnie pośpiewamy góralskie kolędy, które będą poprzeplatane opowieściami
o góralskich zwyczajach Bożonarodzeniowych oraz poezją ludową. Dziady Żywieckie / Jukace to przebierańcy zwiastujący szczęście i powodzenie w
zbliżającym się Nowym Roku. Program obejmuje występ kapeli góralskiej Karpackie Zbóje w asyście przebierańców (Diabeł, Śmierć, Herod, i Żyd).
Przebierańcy wskakują na sale i tradycyjnie „w humorystyczny sposób zaczepiają słuchaczy”, robią psikusy i składają życzenia noworoczne. Niestety
zwyczaj Jukacy w Polsce z roku na rok zanika. Jest podtrzymywany jedynie w cyklicznie organizowanej imprezie "Gody Żywieckie" w Żywcu na
przełomie stycznia i lutego. My przyjedziemy specjalnie do Państwa aby pokazać Wam nasze zwyczaje i obyczaje świąteczne kultywowane z dziada
pradziada. Wspólnie nauczymy się góralskiej kolędy, a na końcu powinszujemy Wom piknie iście po zbójnicku! Jedną z atrakcji będzie równ ież pokaz
strzelania batem (stary zwyczaj kolędniczy). Czas trwania imprezy: do ustalenia.

Póki co chcemy złożyć Państwu tradycyjne życzenia Bożonarodzeniowe:
Na scynście! Na zdrowie! Na to Boże Narodzenie!
Żeby sie wom darzyło, mnozyło,
W polu, sopie, na sałasie i oborze,
Żeby się wom rodziła psynicka i groch.
Owiesek zeby był wąsaty, a gospodarz bogaty,
Zeby się dobrze gospodarzyło
A dobytku sporo przybyło
Coby się urodziły ziymniocki i zytko
No i zeby urosła wielko świnia na korytko
Cobyście mieli pełne piwnice i pełne pudła
Gospodyni zeby wom u pieca nie schudła
Zeby dobrze gotowała
A do kapusty omasty nie załowała
Niech w tej chałupie zgoda gości
A niech sąsiad nie zazdrości
Niech wos sądy omijajo,
A kłopoty się nie trzymajo
Zebyście dostali ziocia z gór
Co by wom przyniósł pieniędzy wór
Córki zeby sie wom dobrze powydawały
A dużo z chałupy nie zabrały
Dzieci by się wom dobrze chowały
A stropiynio nie przyniosły
Zeby na ludzi wyrosły
A na drugi rocek po kolędzie posły.
Tak to Boze dej!

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!

Rezerwacja
Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji,
której można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub
+ 48 609 789 879 lub pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl
Dane do przelewu:
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
34-300 ŻYWIEC
Ul. Jana III Sobieskiego 7
NIP: 553 – 230 – 63 – 40
REGON: 240 745 145
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 Gwarancja
ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
Dołącz do Karpackich Zbójów!
Zapraszamy do zabawy!
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