WARSZTATY BĘBNIARSKIE

indoor

100 – 150 zł

10 – 40 osób

2–4h

MIEJSCE DO WYBORU
teren Półwyspu Lipa | www.polwyseplipa.pl
teren hotelu Gołuń | www.hotel-golun.com.pl
miejsce wskazane przez Ciebie

KOSZT OD OSOBY
od 100 zł do 150 zł (netto, dokładna cena ustalana po konsultacji z klientem)
Cena zawiera koszt organizacji warsztatów oraz wyposażenie uczestników w potrzebny sprzęt.
Na życzenie organizujemy kompleksowe pobyty (transport, wyżywienie, nocleg, imprezy
wieczorne), koszty i plan pobytu ustalane indywidulnie po konsultacji.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie, firma ubezpieczona od OC.

LICZBA OSÓB 10 - 40
- w przypadku grupy poniżej 10 os. obowiązuje opłata jak za 10 os.
- w przypadku większej ilości osób (ponad 40) warunki ustalane indywidualnie, po konsultacji

ZAŁOŻENIA
Afrykańskie i brazylijskie bębny oraz grane na nich radosne melodie perkusyjne to spora dawka
pozytywnej energii. Każdy z uczestników gra część składową rytmu i jest niezbędnym elementem
we wspólnym tworzeniu muzyki. Razem z uczestnikami tworzymy Wielką Orkiestrę Bębniarską!
Zapewniamy profesjonalne instrumenty i najlepszych prowadzących.

CEL
Bębny łączą ludzi. Na naszych warsztatach poznacie żywioł afrykańskich rytmów i ogień orkiestry
perkusyjnej! Warsztaty bębniarskie są doskonałym programem integracyjnym dla grup, od lat
towarzyszącym wyjazdom firmowym, szkoleniom, konferencjom i treningom motywacyjnym. Przy
pomocy muzyki bębnów pomożemy Wam odkryć drzemiący w grupie potencjał i nowe horyzonty
wspólnego działania. Nasze warsztaty bawią i odprężają. Dajcie się porwać rytmowi!

INSTRUMENTY I INSPIRACJE
Uczestnikom warsztatów zapewniamy oryginalne, afrykańskie i brazylijskie bębny. Spotkanie
ze Strefą Rytmu to grupowe muzykowanie przy użyciu instrumentarium tradycyjnych orkiestr
Afryki Zachodniej i towarzyszących tancerkom samby na karnawale w Rio de Janeiro, marszowych
zespołów batucady. Na warsztatach dacie upust energii i zdobędziecie nowe, niebanalne
umiejętności, a radość płynąca z grania na bębnach doładuje baterie i zainspiruje do
działania. Odkrywamy talenty, motywujemy i dzielimy się z Wami naszą rytmiczną pasją.

*Warsztaty organizowane przy współpracy z firmą: Strefa Rytmu - szkoła gry na bębnach i grupa perkusyjna
(http://www.strefarytmu.pl/).
**Istnieje możliwość poszerzenia oferty o inne pakiety imprez integracyjnych, przykładowe oferty na stronie
www.sparker.pl w dziale IMPREZY FIRMOWE, zapraszamy.
***Istnieje możliwość indywidualnych modyfikacji scenariusza i dostosowania czasu trwania imprezy do potrzeb
grupy np. wprowadzenie przerwy obiadowej.

