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Góralska Agencja Eventowa| Kapela Góralska Karpackie Zbóje| Gawędziarz Jacenty Ignatowicz| DJ Janosik| Góralski Catering| Sklep Góralski Parzenica| Wypożyczalnia Strojów 
Góralskich| Biuro Podróży Żywieckie Centrum Turystyki| Biuro Podróży Beskidy Travel| Sylwester w Beskidach| Wielkanoc w górach| Bilety Lotnicze| Ubezpieczenia| Przewodnik 

Beskidzki| Organizacja Kuligów| Informacja Turystyczna| Fundacja Zbójnicki Szlak| Szlak Zbójników Karpackich®| Park Tematyczny Zbójnikolandia®| 
 

Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil na 
kuligu z zabawą taneczną przy zespole dancingowym FOLK ZBÓJE! 

 

Zabawa taneczna przy zespole dancingowym to idealna opcja podczas zbójnickiego kuligu. IMPREZA 
NAWET DO BIAŁEGO RANA!!! HEJ! 
 

  

Nasz repertuar jest potężny zaczynając od muzyki biesiadnej, przy której bawili się nasi pradziadkowie  

i dziadkowie, przez wielkie "evergreeny" lat 60', 70' 80' czyli coś w sam raz dla naszych rodziców, kończąc na 
współczesnych hitach z list przebojów. Będzie więc coś w rytmie walczyka, będzie repertuar dancingowy - polski i zagraniczny, 

rock&roll, twist, zaprosimy WAS w podróż autostopem i pociągiem i wspólnie odśpiewamy najsłynniejszy kawałek 

SKALDÓW „Z kopyta kulig rwie”. Nauczymy Was tańczyć Lambadę, chwycimy za ciupagi w utworach na zbójecką nutę, 
posłuchamy piosenek o kilku dziewczynach: Aleksandrze, Monice i niejakiej RUDEJ… Będą tańce "integracyjne" a dla fanów 

bardziej ostrego grania akcenty rockowe. Na pewno pojawią się mocniejsze bity dyskotekowe, dance'owe, do 
poskakania i przytulańce dla zakochanych...Słowem, dla każdego coś miłego! Prowadzimy konferansjerkę "na żywo".  

Ważne jest również to, że jadąc na imprezę kuligową nie mamy ściśle określonego repertuaru. Cały czas obserwujemy 
bawiących się gości i to od ich reakcji na dany gatunek muzyki zależą kolejne utwory. Jesteśmy w pełni elastyczni, bo to 

przecież my jesteśmy dla Was, a nie odwrotnie... 
 

Cena: 30 zł/os. 

Dla mniejszych grup nie mniej niż 1650 zł za imprezę  

 
Zabawa przy profesjonalnym zespole muzycznym. Polecamy zabawę po kuligu czas trwania nawet do białego 

rana. 

 
Chcesz zobaczyć jak wyglądają nasze kuligi? Nie ma sprawy! Zapraszamy do oglądnięcia naszych zdjęć i filmów. 

 
Zobacz zdjęcia z naszych kuligów 
 
Zobacz zdjęcia kapeli góralskiej Karpackie Zbóje 
 
Zobacz zdjęcia z naszych innych imprez 
 
Zobacz filmy z naszych kuligów i innych imprez 

 
Rezerwacja zespołu dancingowego: Zamówienia można składać kontaktując się z nami:  

e-mail:  biuro@janosik.info Tel/fax. 33 475 96 52, 609 789 879, 606 786 213  
www.janosik.info   www.kuligi.beskidy.com.pl  www.zielonekuligi.pl 

https://www.facebook.com/KuligiwBeskidach/photos_stream?tab=photos_albums
https://www.facebook.com/KapelaGoralskaKarpackieZboje/photos_stream?tab=photos_albums
http://www.goralomania.pl/realizacje
https://www.youtube.com/channel/UClfu1kT6yx47vaMOaKd6eKw/featured
mailto:biuro@janosik.info
http://www.janosik.info/
http://www.kuligi.beskidy.com.pl/
http://www.zielonekuligi.pl/

