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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z brygadą i kapelą góralską Karpackie Zbóje podczas biesiady
karczmiennej w dowolnym miejscu w Polsce
Oferta dla korporacji, firm, instytucji
Witojcie Syćka Razym!

Nic mnie tak nie ciesy, jacy trzy talenta,
śpiewanie i granie, i piękne dziewczęta!
Grupa folklorystyczna i brygada zbójnicka 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) jak również muzykanci i gawędziarze.

Biesiada karczmienna to program przedstawiający w dowcipny i dynamiczny sposób istotę kultury góralskiej. Prezentowana jest muzyka górali
podhalańskich, orawskich, spiskich, beskidzkich, węgierskich i słowackich. Występ składa się z półgodzinnych bloków muzycznych przedzielonych 8
minutowymi przerwami. Podczas bloków uczestnicy biesiady karczmiennej zapraszani są do góralskich zabaw i konkursów. Gospodarzem imprezy jest
zbójnik Janosik wytrawny górol z dziada pradziada wyrobiony w gadce i górolskim humorze. On też po dobroci albo „siłą” nakłania uczestników imprezy
do udziału w zabawie. W programie imprezy mamy do wyboru 30 różnych konkurencji zarówno dla Pań jak i dla Panów.
Wariant I
Kapela góralska Karpackie Zbóje w składzie:
•

4 muzykantów (dwoje skrzypiec akordeon i kontrabas) + zbójnik wodzirej i gawędziarz

Wariant II
Kapela góralska Karpackie Zbóje w składzie:
•
•

4 muzykantów (dwoje skrzypiec akordeon i kontrabas) + zbójnik wodzirej i gawędziarz
Górale i góralki zapraszający gości do tańców i zabaw do tańca w sumie 5 dodatkowych osób.

Możliwość rozbudowania zespołu oraz rozmachu imprezy w przypadku większej grupy, oraz jej zapotrzebowania - wtedy zwiększa się ilość osób w
zespole, w kapeli, ilość nagród, ilość gorzałki do poczęstunku itd.
Przykłady zbójeckich rozrywek
1. Taniec z Gazdami – w trakcie muzyki pary tańczą na dużych obrusach, które w trakcie zabawy są składane na coraz mniejsze części tak że w
rezultacie partner musi wziąć partnerkę na ręce.
2. Bacowska integracja – taniec tańczony po kole podajemy wałek sąsiadowi bez użycia rak, trzymając go pod brodą, potem pod pachą, potem miedzy
udami itp.
3. Mietlorz – są dwa rzędy chłopcy i kobiety, rzędy staja naprzeciw siebie. Chłopaków jest o jednego więcej niż kobiet, a ten dodatkowy pan stoi a
środku z miotłą i jest mietlorzem. Póki muzyka gra wolno wszyscy tańczą w miejscu jak muzyka zaczyna grać szybko, chłopcy lecą do kobiet ale jeden
zawsze zostaje bez pary i przejmuje role mietlorza
4. „Ujek z Ameryki – goście ubierają się i tańczą w śmiesznych ubraniach wylosowanych z gazdowskiego worka rozmaitości
5. Labado – goscie
6. Turniej przecinani drewnianego pnioka
7. Motanie wełny na czas dla kobiet
8. Obieranie ziemniaków na czas dla kobiet
9. Wbijanie gwoździ do pnioka
10. Wyrywanie gwoździ
11. Quiz znajomości gwary góralskiej
12. Nauka góralskiej piosenki
13. Wspólny taniec z góralami (polki i walczyki) – górale proszą gości do tańca
14. Przeciąganie liny
15. Strzelanie z bata
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Góralskie konkurencje Strong Man ( spacer farmera waga płaczu)
Wspólne śpiewanie
Jazda na trzyosobowych nartach
Chusteczka Haftowana
Granie na trombicie
Nauka władania cepem
Dla najwytrwalszych chrzest góralski, pasowanie na zbójnika i golyni w dybach

W trakcie biesiady karczmiennej proponujemy zorganizowanie ogniska przy karczmie / hotelu i dalsza zabawę ze zbójnikami na
świeżym powietrzu!

W PROGRAMIE:








Tańcowołbyk kiebyk móg
kiebyk ni mioł krzywych nóg
Ale krzywe nozki mom
co podskoce to się gnom

Witacka gości
Pokazy tańców góralskich
Góralskie Przypowieści
Konkursy tematyczne odpowiadające charakterowi spotkania
Nauka picia po góralsku - poczęstunek gorzałką zbójecką
Wspólne śpiewanie przy ognisku
Nagrody za udział w konkursach

Co do zabaw to sami wybierzemy te które najlepiej będą nadawały się do realizacji na Państwa imprezie.

Piło się wino
Z wengierskiej piwnicy
W piyknie narzyzanej
Hrabiowskiej śklanicy!
Życie zbójnika pełne jest niebezpieczeństw, ale i uroków. Temperament góralski, umiłowanie wolności i swobody, niechęć do podporządkowania się
normom społecznym oraz skłonność do licznych wędrówek przyczyniły się do tego, że wielu mieszkańców karpackich wiosek wybrało taki sposób na życie.
Zbójnicy cieszący się uznaniem ludu góralskiego uosabiają: siłę, zręczność, przebiegłość, spryt, wykształcenie, mądrość, strojność, urodziwość,
wspaniałomyślność oraz pobożność. Zbójnicy zabierają bogatym a dają ubogim, wstawiają się za ludźmi pokrzywdzonymi i rekompensują im wyrządzone
zło, poskramiają gnębicieli ludzi biednych i słabych. Kto chce otrzymać miejsce w zbójnickiej kompanii musi odznaczać się wyjątkową odwagą,
sprawnością fizyczną i wiedzą. Musi także dotrzymywać danego słowa i zgodnie działać w grupie – od tego zależało powodzenie akcji i bezpieczeństwo
całej zbójnickiej bandy.
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 biesiady karczmiennej w dowolnym miejscu w Polsce
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!
Dołącz do Karpackich Zbójów!
Zapraszamy do zabawy!

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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