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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z brygadą i kapelą góralską Karpackie Zbóje podczas
góralsko – folkowego koncertu w dowolnym miejscu
w Polsce.
Oferta dla korporacji, firm, instytucji, domów kultury – idealny pomysł na
udaną imprezę w folkowych klimatach!
Witojcie Syćka Razym!

Nic mnie tak nie ciesy, jacy trzy talenta,
śpiewanie i granie, i piękne dziewczęta!
Grupa folklorystyczna, brygada zbójnicka i kapela góralska Karpackie Zbóje istnieje od 2007 roku.
Od początku swej działalności towarzyszy różnym imprezom w kraju i zagranicą, wykonując program oparty na
muzyce górali Beskidu Żywieckiego i regionów ościennych (Orawa, Podhale, Beskid Śląski ). W repertuarze
zespołu znajdują się także pieśni słowackie i węgierskie, jak również cała gama utworów popularnych
i biesiadnych. Zasadniczą część repertuaru stanowią utwory wokalno – instrumentalne. Cały program
charakteryzuje duża dynamika i różnorodność. Zależnie od okoliczności i potrzeb program urozmaicamy zabawami,
nauką tańca góralskiego oraz gawędą i humorem góralskim. Nasz zespół jest otwarty na propozycje organizatorów
imprez co do rodzaju repertuaru, składu muzycznego grupy, czasu trwania imprezy itp. Posiadamy własnego busa
i profesjonalny sprzęt estradowy i oświetleniowy. Brygada Karpackie Zbóje to grupa pasjonatów góralszczyzny, dla
których pielęgnowanie tradycji i obrzędów swoich przodków, przekazywanie obyczajów młodszemu pokoleniu, gra
na unikatowych instrumentach ludowych stały się sensem życia. W skład naszej Brygady wchodzą artyści ludowi
(muzycy, tancerze, aktorzy, barmani) jak również muzykanci i gawędziarze.

OFERTA KONCERTÓW GÓRALSKICH I FOLKOWYCH

Fot. Koncerty Karpackich Zbójów
Zespół Karpackie Zbóje jest folk kapelą muzyczną z polskich gór oraz ze Słowacji. Instrumentarium zespołu to:







skrzypce I
skrzypce II
altówka
kontrabas
akordeon / heligonka
dudy żywieckie

Nasza kapela Karpackie Zbóje sięga również po oryginalne i unikatowe instrumenty góralskie takie jak: trombity, rogi pasterskie, okaryny oraz
różnego rodzaju piszczałki pasterskie. Hołdujemy rodzimej muzyce góralskiej Beskidów, Pienin i Tatr w tradycyjnym, rozrywkowym, miłym dla
ucha brzmieniu. Prezentujemy skoczne i żywiołowe utwory inspirowane melodiami: słowackimi, węgierskimi, rumuńskimi, bałkańskimi i
cygańskimi. Każdy nasz koncert jest dużą dawką pozytywnej i skocznej muzyki, wykorzystując żywiołowe i porywcze góralskie rytmy.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku jeździmy po całej Polsce z koncertem pięknych polskich kolęd i pastorałek
góralskich
w własnych aranżacjach muzycznych.
Nasz zespół jest często zapraszany na różnego rodzaju festiwale, duże imprezy plenerowe, koncerty muzyki folkowej budząc zaciekawienie publiczności.
Bardzo starannie dobrany repertuar oraz profesjonalizm jest naszym mottem przewodnim.
Serdecznie polecamy nasz zespół Karpackie Zbóje podczas:
a)
b)

koncertów estradowych i plenerowych, festynów, dożynek oraz wszelkiego rodzaju imprez plenerowych;
koncertów tematycznych oraz rocznicowych;
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c)
d)
e)
f)
g)

koncertów
koncertów
koncertów
koncertów
koncertów

sylwestrowo – karnawałowych z dużą dawką zbójeckiej energii;
Noworocznych;
kolęd i pastorałek (góralskie pastorałki, piękne i tradycyjne polskie kolędy, opowieści o góralskich zwyczajach świątecznych);
podczas imprez zamkniętych i okolicznościowych (ślubów, wesel, imienin, urodzin);
na wszelkiego rodzaju imprezach / eventach firmowych.

Fot. Koncerty muzyki folkowej – Karpackie Zbóje.
CENA:
Do uzgodnienia, jest ona zależna od:





Terminu i miejsca imprezy (transport na trasie Żywiec – miejsce koncertu – Żywiec)
ilości osób biorących udział w imprezie
czasu trwania koncertu (1 – 2 h),
dodatkowych atrakcji.

Fot. Koncerty Karpackich Zbójów.

"Górole! Górole! Muzyka Górolsko
Cały świat obyjdzies - nima takij nika "
Tak anonimowy twórca Ludowy pisał przed laty o pięknie muzyki płynącej z serca gór. Śpiewka ta wyraża wszystko z czym styka się góral
w swoim życiu. Stary Sabała muzykował o powiewie wiatru halnego, zapachu watry na polanie, nawoływaniu pasterza i zbójnickich napadach. Za
sprawą naszych góralskich muzykantów, przeniesiecie się w świat odległych górskich szczytów i hal, drewnianych szałasów. Nasza zbójnicka muzyka
poprowadzi Was przez Beskidy, Podhale, Orawę, aż w rejony Czech, Słowacji, Ukrainy i Rumunii. Nasze integracyjne zabawy prowadzone są w wesołym
klimacie humoru góralskiego i bacowskiego.
Niektóre imprezy których byliśmy organizatorami lub współorganizatorami.
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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.

Rezerwacja koncertów Karpackich Zbójów
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

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630
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