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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z Jacentym Ignatowiczem – gawędziarzem – muzykantem  

podczas warsztatów muzycznych połączonych z recitalem! 
                                              

Oferujemy przeprowadzenie warsztatów muzycznych w okresie ferii zimowych, wakacji letnich lub  
w ciągu roku szkolnego. Zajęcia obejmują naukę gry na instrumentach muzycznych tj.:  

 
1) flet sopranowy, altowy (należy mieć własny) 
2) harmonijka ustna (należy mieć własną) 
3) zielony listek 
4) multanki czyli fletnia Pana 
5) piła śpiewająca „STRADIVARIUS” 
6) gliniana okaryna 
7) trąbita lub róg pasterski 
8) piszczałka pasterska 
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Piła  śpiewająca                                   Okaryna (gliniana)                              Trąbita                                           Piszczałka pasterska 

                   
Wraz z nauką gry na instrumentach muzycznych będzie kontynuowana nauka różnych pieśni: 
 
a) ludowe 
b) żołnierskie 
c) patriotyczne 
d) kolędy 
e) harcerskie 
f) weselne 

 
           W czasie zajęć uczniowie uczą się korzystać z aplikatury (tabeli krycia) danego instrumentu. Sugeruje się minimum dwa spotkania, na pierwszym 
zapoznanie i nauka a na drugim sprawdzian wiedzy i umiejętności. Cena: od 600 zł za występ plus koszt dojazdu z Żywca do miejsca warsztatów 
muzycznych.  

           Rezerwacja warsztatów muzycznych z Jacentym Ignatowiczem 

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! 
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