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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje na Wielkanocnych
warsztatach po zbóju!

Warsztaty Wielkanocnych możliwe do zrealizowania:
Oferta zajęć, pokazów, warsztatów, wyjazdowych - rękodzielników ludowych zatrudnionych przez firmę ZBÓJNICKIE GROUP. Pragniemy
zaprezentować naszą ofertę która w niebanalny sposób wzbogaci oraz uatrakcyjni imprezy organizowane przez Państwa firmę (spotkania, pikniki
plenerowe, eventy firmowe, zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkole). Zajmujemy się w sposób profesjonalny prowadzeniem zajęć warsztatów
rękodzielniczych odnoszących się do dawnych tradycji ludowych. W czasie zajęć zapraszamy zawsze zainteresowane osoby do uczestnictwa i
spróbowania swoich sił w danym zawodzie zarówno tych najmłodszych jak i starszych. Jesteśmy przekonani, że nasza grupa rękodzielników stworzy
niezapomniany klimat dawnych czasów, przedstawi kunszt i sztukę rękodzielniczą, o której odwiedzający nas uczestnicy długo będą pamiętać.
Przedstawiamy grupę najciekawszych zawodów rękodzielniczych które prezentują swój warsztat, jeśli będą Państwo zainteresowani innymi
rękodzielnikami i ich rzemiosłem prosimy o kontakt.
Zapraszamy do udziału w warsztatach pt.: „Wielkanocne dekoracje z Karpackimi Zbójami”. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania
tradycyjnych obrzędów związanych z okresem wielkanocnym oraz wykonania kolorowych ozdób świątecznych. Uczestnicy w trakcie zajęć zostaną
zapoznani z tradycyjnymi polskimi obrzędami związanymi z okresem wielkanocnym oraz wykonają kolorowe ozdoby świąteczne, m.in. bibułkowe kwiaty
na palmę wielkanocną, dekoracje na stół wielkanocny, jaja wielkanocne i inne ozdoby, zdobione w technice decoupage. Stosownie do indywidualnych
potrzeb możliwe jest poszerzenie oferty o prezentację multimedialną. Dzięki zajęciom uczestnicy mogą poznać i zrozumieć istotę zanikających obyczajów
wielkanocnych oraz rozwinąć umiejętności manualne.
Na cenę danego rękodzielnika składają się:
potrzebnego do przeprowadzenia zajęć
podatek

biorących udział w zajęciach (NW)

UWAGI:
Do cen zajęć trzeba doliczyć koszty dojazdu do danego miejsca. Wyceniane jest to zawsze indywidualnie. 1, 5 zł / km.
Koszt noclegu pokrywa osoba zamawiająca warsztaty (jeżeli warsztaty są dwudniowe lub więcej)
W ramach zajęć zainteresowane osoby będą mogły kupić drobne pamiątki wykonane przez rękodzielników.

Oferta warsztatów świątecznych Wielkanocnych z kapelą góralską Karpackie Zbóje

ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
Ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 ŻYWIEC
NIP: 5532306340 REGON: 240745145
Tel/fax +48 33 4759652 | Mobile +48 609789879
e-mail: marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl

NASZE MARKI

zywiec.turystyka.pl | zywiec.org | zbojnickitravel.pl | karpackigazda.pl |karpackiezboje.pl | goralskicatering.pl | jacentyignatowicz.pl | kuligi.beskidy.com.pl | zbojnickisklep.na.allegro.pl

2|Strona
Możliwe stanowiska / wyspy świąteczne

1.

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE Z BIBUŁKARSTWA

Świąteczne ozdoby bibułkowe (bibułkowe kwiatuszki, palemki Wielkanocne, inne ozdoby bibułkowe np. zajączki)
Ilość os. na stanowisku: 2 góralki (mogą być w strojach regionalnych).
Na stanowisku będzie zabezpieczony materiał na zrobienie wielu ozdób świątecznych z kolorowej bibuły.

Fot. Ozdoby Wielkanocne

Bibułkarstwo to nieodłączny element beskidzkiej tradycji. Już nasze babcie tworzyły kwiaty i inne ozdoby używając do tego kolorowej bibuły.
Karpackie Zbóje zorganizują specjalnie dla grup zorganizowanych warsztaty, podczas których dzieci i młodzież będą mogli zgłębić tajniki tej
niezwykłej sztuki. Oferujemy Państwu warsztaty stacjonarne w Beskidach w zaprzyjaźnionych obiektach lub warsztaty wyjazdowe.
Przyjedziemy do Was gdzie tylko chcecie! Zapewnimy Państwu wszelkie materiały (tj. bibułę, drut, gąbkę, itp.) potrzebne do nauki.

Kwiaty z bibuły były na Żywiecczyźnie podstawową formą zdobnictwa wnętrz mieszkalnych. Ubarwiały i rozweselały słabo oświetlone,
niewielkie izby. Młodzi ludzie nie pamiętają już zawieszonych wysoko na ścianie obrazów świętych ozdabianych wokół bibułowymi kwiatami
wykonywanymi przez gospodynie. Kwiaty takie wykorzystywano również do dekorowania palm wielkanocnych, strojenia dożynkowego
wieńca czy wreszcie wplatanymi w jodłowe gałązki przystrajano groby na uroczystość Wszystkich Świętych. Tradycja wykonywania bukietów
imieninowych, wieńców, ozdabiania kapliczek przydrożnych kabłąckami z bibuły krepiny jest na Żywiecczyźnie bogata.
Niegdyś nawet pani młoda miała bukiet i wianek do ślubu z bibuły, a pan młody woniackę, drużki miały różowe bukieciki do ręki i wianki na głowę.
Konie wiozące wesele do kościoła miały pachołki przy uździe, wianek na powiernik oraz wianek na ” siedzysko” bryczki. Wianek zawieszany był nad
drzwiami domu pani młodej, a w domu weselnym na ścianie nad parą młodych zawieszano wianek w kształcie serca z umieszczonym w środku
wizerunkiem Matki Boskiej. Dziś ta tradycja kultywowana jest przez najstarsze bibułkarki, których mistrzostwo wykonania wieńców i bukietów z bibuły
zachwyca wszystkich. Każda bibułkarka ma swój odrębny styl wykonywania kwiatów, doboru kolorystyki i układania kompozycji.

Celem warsztatów realizowanych przez Karpackie Zbóje jest:
 nabycie umiejętności wykonywania tradycyjnych ozdób z bibuły krepiny z zastosowaniem tradycyjnych materiałów, technik i wzorów;
 przekazanie tradycji przez bibułkarki uczestnikom warsztatów i możliwość kontynuowania tradycyjnej dziedziny sztuki ludowej;
 wykorzystanie zrobionych ozdób, aby przystroić choinkę;
 odtworzenie i podtrzymywanie tradycyjnych form wyrobów bibułkowych o charakterze zwyczajowym, obrzędowym, dekoracyjnym;
Umiejętności zdobyte przez dzieci na naszych warsztatach na pewno zaowocują pięknymi bibułkowymi kompozycjami. Przedmiotem
warsztatów są tradycyjne i współczesne formy zdobnictwa bibułkowego. Nasze bibułkarki podczas warsztatów zawsze zwracają uwagę na zgodność
wyrobu z tradycyjnymi wzorami, kompozycję, wygląd estetyczny, staranność wykonania, nowatorskie formy adaptowania wyrobów bibułkowych do
potrzeb współczesnych.

Fot. Ozdoby bibułkowe.
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Niezmiernie ważnym zjawiskiem jest wykonywanie tradycyjnych form zdobnictwa bibułkowego będący najbardziej naturalną formą jego kultywowania.
Cieszy równocześnie fakt podejmowania przez dzieci i młodzież autorskich adaptacji tradycji zdobnictwa bibułkowego do dzisiejszych potrzeb i upodobań
estetycznych. Na naszych warsztatach skupiamy się na tworzeniu kompozycji kwiatowych w tradycyjnych formach oraz w nowych, preferujących kwiaty
naturalistyczne w kształcie i kolorystyce.
Cena: 250 zł brutto godzina

2.

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE KROSZONKARSTWO – ZDOBIENIA WIELKANOCNE

Podczas zajęć ukazane będą różne techniki zdobienia jaj wielkanocnych. Osoby zainteresowane będą mogły spróbować swoich sił przy
nanoszeniu różnych motywów i poznają różne techniki zdobienia. Malowanie pisanek - każdy uczestnik otrzyma ugotowane na twardo jajka, które
będzie mógł ozdobić wybraną przez siebie techniką np. wyklejanki, malowanki, drapanki itp. Wybór techniki uzależniony jest od wieku uczestników;

Fot. Zajęcia z kroszonkarstwa.
Osoba prowadząca zajęcia (pokaz) ubrana w ludowy strój i opowiada różne historie związane z dawna kulturą. Wykonane prace prze osoby
zainteresowane przechodzą na ich własność.
Ilość os. na stanowisku: 2 os.
Cena: 250 zł brutto godzina

3. WYRÓB ŚWIĄTECZNYCH SŁOMIAKÓW Z EKOLOGICZNEGO SIANA
Ilość os. na stanowisku: 2 os.
Na stanowisku będzie zabezpieczony materiał na zrobienie wielu słomiaków.
Uczestnicy zajęć będą mogli pod okiem twórców ludowych tworzyć piękne ozdoby świąteczne z ekologicznego sianka. W trakcie zajęć
uczestnicy będą mogli się przekonać, że przy odrobinie chęci i fantazji zabawki można wykonać używając wyłącznie naturalnych materiałów. Te piękne
zabawki i ozdoby świąteczne z ekologicznego sianka będzie można później postawić na Wielkanocnym stole.

Fot. Słomiaki.

Ich naturalny zapach będzie tworzył świąteczną atmosferę. Dla zdrowia warto otaczać się naturą, a nie sztucznymi tworzywami. Uczestnicy mogą
tworzyć elementy figurek, które łączone będą w całość. Powstaną tym sposobem piękne zajączki, baranki i inne figurki związane ze świętami
Wielkiej Nocy. Zajęcia sprawią uczestnikom warsztatów dużo śmiechu i radości.

Fot. Słomiaki.

Cena: 250 zł brutto godzina
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4. INNE PROPOZYCJE WARSZTATÓW WIELKANOCNYCH


tworzenie kartek wielkanocnych - mając do dyspozycji specjalne nożyczki, dziurkacze, wytłaczanki, przeróżne faktury papieru uczestnicy
będą tworzyć kartki, bileciki, zaproszenia... co tylko sobie wymarzą;



tworzenie ozdób świątecznych - wielkie wielkanocne jajo, a może bukiecik kwiatów wiosennych stworzonych z krepiny albo kurczaczek
z wełny te lub inne ozdoby będą mogli wykonać uczestnicy warsztatów wielkanocnych (ilość wykonanych ozdób zależeć będzie od tempa pracy
grupy);



tradycje wielkanocne - zawsze znajdzie się okazja żeby podzielić się wiedzą na temat historii i tradycji wielkanocnych, w programie opowieści
o zwyczajach dawnych i teraźniejszych;



zabawy wielkanocne - skoro przyszła wiosna pora wyruszyć na jej poszukiwanie, zapraszamy więc na wyprawę w poszukiwaniu wielkanocnego
"zająca" oraz gry i zabawy ruchowe. W przypadku brzydkiej pogody zapewniamy zabawy pod dużym namiotem.



malowanie figurek drewnianych decoupage (zajączki, jajka, króliczki i in.). Stanowią doskonały dodatek do: kartek na różne okazje,
albumów, zakładek do książek, zaproszeń, kart w pamiętniku, ozdób itp. W zestawie farbki do malowania i specjalne kleje. Wspaniała frajda dla
każdego – małego i dużego.

Cena imprezy - do uzgodnienia, jest ona zależna od:
 terminu i miejsca imprezy;
 ilości osób biorących udział w warsztatach;
 czasu trwania warsztatów;
 dodatkowych atrakcji;
Za udział w naszych warsztatach 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 warsztatów i informacje techniczne:

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!
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