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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje!
Oferta występu DJ Janosika + karaoke po góralsku + dyskoteki w folkowych klimatach

Karpackie Zbóje polecają usługi muzyczne naszego DJ Janosika! Nasz DJ ubrany jest oryginalny zbójnicki
mundur folkowy i przy okazji rewelacyjnie radzi sobie z prowadzeniem dyskotek w zbójnicko – góralskiej
aranżacji. Muzyka połączona jest z żywiołowym prowadzeniem dyskoteki dostosowanym do oczekiwań każdego
Klienta. Polecamy zarezerwowanie naszego DJ Janosika na dyskoteki, dancingi, wieczorki
taneczne, urodziny, imieniny, wieczory kawalerskie i inne uroczystości firmowe itp. Nasze dyskoteki są
wyjątkowe ponieważ podczas muzyki wkomponowane są jajcarskie teksty z filmu Janosik Passendorfera jak
również pokazy laserów. Posiadamy profesjonalne systemy nagłośnieniowe wysokiej skuteczności mogące
obsłużyć widowiska i dyskoteki do dwóch tysięcy osób. Ponadto do prowadzenia różnych eventów czy dyskotek
posiadamy oświetlenie: skanery, lasery, głowy LED, bezprzewodowe mikrofony, dymownice, stroboskopy.
Takim profesjonalnym sprzętem dysponujemy:

Zobacz więcej zdjęć z naszych zbójnickich eventów!

Fot. DJ Janosik w akcji.

KARAOKE PO GÓRALSKU
Podczas każdej imprezy jesteśmy w stanie zorganizować karaoke po góralsku. Dysponujemy swoim
profesjonalnym sprzętem audio – wizualnym (m.in. rzutnik, ekran projekcyjny) na którym wyświetlane są
zbójeckie, folkowe i góralskie grafiki, które wprawiają widzów w swojski klimat. Zabawa podczas której
chętni śpiewają do przygotowanego podkładu muzycznego znane przeboje, w tym góralskie i zbójnickie.
Gwarantujemy szeroki wybór piosenek w języku polskim i angielskim. Impreza karaoke może być
zorganizowana w dowolnym miejscu. Jest to idealna opcja do mega zabawy w iście zbójnicko
– góralskich klimatach przy wieczornych ogniskach czy też bankietach w karczmie lub w hotelu.
W trakcie imprezy karaoke każdy chętny może spróbować swoich sił wokalno-aktorskich. Gwarantujemy, że
będzie bardzo wesoło! Hej!
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Całą zabawę prowadzi rewelacyjny gawędziarz - baca Tomek, który w przerwach opowiada ciekawe gawędy, legendy i kawały
o zbójnikach i góralach oraz organizuje dodatkowe śmieszne zabawy i konkursy. Śpiewanie muzyki góralskiej to nie lada wysiłek!
Z nami zabawa do białego rana uda się na 110% ! Hej!

Zapoznaj się z nasza ofertą wypożyczenia profesjonalnego sprzętu estradowego

Cena występu - do uzgodnienia, jest ona zależna od:
 terminu i miejsca imprezy;
 ilości osób biorących udział w imprezie;
 czasu trwania imprezy (1 – 2 h);
 dodatkowych atrakcji;
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 DJ Janosika i karaoke po gralsku
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
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
Dołącz do Karpackich Zbójów!
Zapraszamy do zabawy!
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