1|Strona

Karpackie Zbóje zapraszają na koncert zespołu Trebunie Tutki
Oferta dla korporacji, firm, instytucji
– idealny pomysł na imprezę firmową.
Witojcie Syćka Razym!
KONCERT GWARANTUJE ŚWIETNĄ ZABAWĘ PRZY MUZYCE GÓRALSKIEJ

Uciescie sie ludzie, mocie zbója w rodzie,
Zbójnik pódzie w niebo na samiućkim przodzie.
MIŁOŚNIKU DOBREJ MUZYKI
Weź udział w koncercie jednego z najbardziej popularnych zespołów muzycznych pochodzących z Polskich Tatr. Zespół Trebunie Tutki,
bo o nich mowa to mająca na swoim koncie wiele spektakularnych sukcesów. Góralska ekipa potrafi zauroczyć swoim śpiewem nawet najbardziej
wymagającego odbiorcę.
Zespół Trebunie - Tutki - to muzykująca od pokoleń rodzina z Białego Dunajca, która nic nie tracąc ze swego charakteru, przeszła ewolucję od kapeli
góralskiej po zespół koncertujący na największych festiwalach Muzyki Świata w Europie, a także w Azji i Ameryce Północnej.
Trebunie-Tutki jako jedyny zespół z Polski, wielokrotnie znalazł się w pierwszej dziesiątce World Charts Europe Europejskiej Unii Radiowej.

Fot. Koncerty Zespołu Trebunie Tutki.
Umiłowanie tradycji i wierność góralszczyźnie nie ogranicza twórczości zespołu. Opierając się na tradycyjnych instrumentach, skali góralskiej, budowie
muzycznej i charakterze wykonania, tworzą NOWĄ MUZYKĘ GÓRALSKĄ, rozwijając i wzbogacając rdzenną muzykę o nowe melodie, współczesne teksty
i awangardowe aranżacje.

Fot. Trebunie Tutki.
Kreują oryginalne polskie brzmienie. Chętnie eksperymentują z reggae, rockiem, techno i jazzem współpracując z producentem Włodzimierzem
Kleszczem i z wybitnymi artystami, m.in. z jamajską grupą „The Twinkle Brothers", zespołami Adriana Sherwooda, kirgiskim „Ordo Sakhna", a także
z rodzimymi muzykami: Krzysztofem Ścierańskim, Michałem Kulentym, Krzysztofem Herdzinem, Katarzyną Gaertner, Warszawskim Chórem
Międzyuczelnianym, Voo Voo i formacjami Włodzimierza Kiniorskiego "Kiniora".
Nie stronią także od innych form wyrazu artystycznego - na festiwal Kraków 2000 Krzysztof napisał scenariusz spektaklu „Góralskie Bronowice", którego
premiera odbyła się w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie z udziałem aktorów Teatru Witkacego, chóru i tancerzy zespołu Skalni oraz orkiestry
kameralnej Simfonietta Cracovia.

Fot. Koncert Zespołu Trebunie Tutki.
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Najnowsza płyta "Nuty Wielkiego Pasterza" to już trzydziesty fonogram w historii Zespołu, ale pierwszy zarejestrowany na żywo w Studio Koncertowym
Polskiego Radia w Warszawie. Na jesieni odbyła sie premiera nowego programu autorstwa Krzysztofa Trebuni-Tutki "Legenda Tatr" w wykonaniu
zespołu oraz Chóru i Orkiestry Filharmoni Łódzkiej im. A. Rubinsteina. Ostanio zespól koncertował w Chinach i USA.
Biorą udział w filmach („Girl Guide" J. Machulskiego, „Nad wysokości", „Góralu czy ci nie żal", „Rozrywki rodzinne", “Historia filozofii po góralsku”)
i w programach TVP Kultura, TV Polonia, TVP l, TVP 2, TVN, ARD i ZDF, PR1, PR2 (audycje Radiowego Centrum Kultury Ludowej).

ZESPÓŁ PROPONUJE NASTĘPUJĄCE KONCERTY:
TREBUNIE-TUTKI & TWINKLE BROTHERS
Nowy projekt połączonych formacji Trebunie-Tutki & Twinkle Brothers, którzy po szesnastu latach, jakie upłynęły od pierwszego spotkania w Białym
Dunajcu, postanowili otworzyć kolejny rozdział muzycznej przyjaźni. Międzynarodowy sukces pierwszych wspólnych płyt przypieczętowano tytułami:
Płyta Miesiąca w Wielkiej Brytanii, Wydarzenie Targów Muzycznych WOMAX w Berlinie, wreszcie – trzecia Płyta Dziesięciolecia World Charts Europe
EBU. Płyty te są do dziś klasyką gatunku world music i kultowymi pozycjami na rodzimym rynku fonograficznym.
W tym międzykulturowym dialogu każdy jest sobą. Polscy Górale i jamajscy Rastamani chcą dziś wyśpiewać swoim językiem „Pieśni Chwały” – pochwałę
radości życia, miłości, prawdy, tradycji i wiary. Ponad uprzedzeniami i podziałami, z optymistycznym przesłaniem gorących rytmów jamajskich i
krzepiącej góralskiej nuty.
Skład instrumentalny: dwoje skrzypiec, altówka, basy podhalańskie, koza, złóbcoki, fujara bezotworowa, gitary, piano, organy, instrumenty
perkusyjne i perkusja

Fot. Koncert Zespołu Trebunie Tutki.

GREATEST HITS TREBUNIE-TUTKI & GOŚCIE
Skład instrumentalny: dwoje skrzypiec, altówka, basy podhalańskie, kontrabas, koza, piszczałki, złóbcoki, gitara basowa, perkusja.
Koncert polecany na imprezy w większych salach i plenerowe. Najważniejsze utwory z całego dorobku Zespołu. Muzyka góralska, z elementami reggae,
classic polo, rockowo- jazzowymi.

EtnO-CLUB TREBUNIE-TUTKI & GOŚCIE
Skład instrumentalny: skrzypce, altówka, basy podhalańskie, sax, gitara, gitara basowa, perkusja, instrumenty elektroniczne, instrumenty pasterskie,
złóbcoki, koza podhalańska, dwojnica, fujara wielkopostna, piszczałki dzwonki. Program polecany głównie na imprezy młodzieżowe. Skład mniejszy
(7 muzyków) nadaje się do niedużych klubów i sal widowiskowych, natomiast skład większy (z chórkiem i tancerkami - 10 osób) polecamy na większe
sceny i imprezy plenerowe.
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"NUTY WIELKIEGO PASTERZA" TREBUNIE-TUTKI W HOŁDZIE OJCU ŚWIĘTEMU
Nastrojowy program, zawierający muzyczne wspomnienia z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski i Jego wizyt na Podhalu, utwory autorskie z płyty
‘Podniesienie”, dedykowanej Ojcu Świętemu i wręczonej mu podczas specjalnej audiencji, osobiste wspomnienia rodziny Trebuniów-Tutków i fragmenty
„Listu artystów do Ojca Świętego”, ulubione przez Papieża melodie góralskie oraz utwory z albumu „Pieści Chwały” zwieńczone charyzmatycznym
utworem „Góry Cię chwalą” z płyty z Twinkle Brothers, zawiezionej do Watykanu przez ks. prof. Józefa Tischnera.
Skład instrumentalny: skrzypce, basy podhalańskie, koza, fujary, piszczałki, kontrabas, trombita.

JAZZ NA HALI - TREBUNIE-TUTKI I PRZYJACIELE
Skład instrumentalny: skrzypce, basy podhalańskie, koza, gitara basowa, saksofony, fortepian, midibas;
Przyjaciele: Krzysztof Ścierański, Michał Kulenty, Krzysztof Herdzin.
Program jazzowo-góralski polecany raczej na kameralne koncerty, lub organizowane na specjalne okazje w salach koncertowych, teatrach, kościołach.
Może być także w wersji z 40–osobowym chórem.

KOLĘDY GÓRALSKIE I PASTORAŁKI TREBUNIE-TUTKI
Ewentualnie goście - muzycy jazzowi lub Małe Trebunie-Tutki.
Skład instrumentalny: skrzypce, altówka, basy podhalańskie, kontrabas, koza, piszczałki, złóbcoki.
Koncert polecany na imprezy kameralne, w salach koncertowych, imprezy zamknięte i do kościołów.

Z CHÓREM TREBUNIE-TUTKI I WARSZAWSKI CHÓR MIĘDZYUCZELNIANY ORAZ GOŚCIE
Goście: Krzysztof Ścierański, Michał Kulenty, Krzysztof Herdzin
Programy: „Nuty Wielkiego Pasterza” lub „Podniesienie”,
Skład instrumentalny: skrzypce, altówka, basy podhalańskie, kontrabas, koza, piszczałki, złóbcoki.
Program poważniejszy polecany na specjalne okazje w salach koncertowych, teatrach, kościołach.

LEGENDA TATR
Nowy program autorstwa Krzysztofa Trebuni-Tutki "Legenda Tatr" inspirowany prozą Kazimierza Przerwy-Tetmajera, w wykonaniu zespołu oraz Chóru i
Orkiestry Filharmoni Łódzkiej im. A. Rubinsteina.

GÓRALSKIE BRONOWICE - TREBUNIE-TUTKI
W 1997r. przygotowali widowisko „Góralskie Bronowice” do udziału w którym udział brali także aktorzy z zakopiańskiego Teatru im. Witkacego, Góralski
Zespół „Skalni” i Orkiestra Kameralna Sinfonietta Cracovia. Spektakl został zaprezentowany w krakowskim Teatrze im. Słowackiego podczas finału
jesiennej edycji Festiwalu „Kraków 2000” i powtórzony dwukrotnie w Teatrze Witkacego w Zakopanem. Autorem scenariusza jest Krzysztof TrebuniaTutka, a spektakl wyreżyserował Piotr Dąbrowski. Widowisko trwa półtorej godziny. Obsada dochodzi do 50 osób.
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CENA:
Do uzgodnienia, jest ona zależna od:





Terminu i miejsca imprezy
ilości osób biorących udział w imprezie
czasu trwania koncertu (1 – 3 h),
dodatkowych atrakcji.

Rezerwacja koncertu Zespołu Trebunie Tutki
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

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

