
Afryka Dzika 
 
 
 
Program przybliżymy ten wspaniały i zagadkowy kontynent, któremu pod względem 
bogactwa przyrody nie dorównuje żaden inny. Przyjrzymy się obyczajom tamtejszych 
plemion, ich tradycjom i kulturze. Zaprosimy na koncert muzyki etnicznej, który przy 
użyciu afrykańskich instrumentów typu djembe i dunduny, przybliży kulturę 
afrykańskiego ludu. Dzięki doświadczeniu czarnoskórego instruktora z Kamerunu, 
będzie można poddać się inicjacji przejścia przez rozżarzone węgła oczywiście przy 
wtórze szamańskich rytmów i śpiewów. Po nadejściu zmroku zaprosimy wszystkich  
na wspaniały pokaz tańca z ogniem. 
 
Oprawa muzyczna i prowadzenie  
- Imprezę prowadzi doświadczony konferansjer  
- DJ - porywa na parkiet nawet najbardziej wymagających 
- W rytm afrykańskiej muzyki przygrywa zespół inspirowany tradycyjnymi rytmami 
Afryki, Kuby oraz Brazylii ze sporą domieszką słowiańskiego ducha. Usłyszymy 
niesamowite dźwięki wydobywane z konga, tamburyna, djembe. Bogactwo rytmów  
i śmiałe rozwiązania aranżacyjne z pewnością utkwią w pamięci. 
Warsztaty z rytmem 
Jeden z najlepszych instruktorów roots team buildingu poprowadzi warsztaty, podczas 
których każdy z uczestników zabawy będzie mógł spróbować gry na specyficznych dla 
muzyki afrykańskiej instrumentach: bębnach basowych, congach, djembach, 
tamburynach, grzechotkach, dzwonkach itd. Podczas warsztatów trwających  
ok 1godz. prowadzący opowiada i pokazuje, w jaki sposób gra się na poszczególnych 
instrumentach; uczy również trzech prostych rytmów, na bazie których budowana jest 
cała kompozycja. Uwieńczeniem warsztatów jest koncert finałowy. Warsztaty 
dopasowane do możliwości grupy przy założeniu, że nie miała nigdy kontaktu z tego 
typu instrumentami.  
Finał wieczoru - pokaz tańca z ogniem  
w wykonaniu najlepszej i największej grupy 
artystycznej w południowej Polsce. Ukazuje 
zmagania z cudownym, a zarazem 
niebezpiecznym żywiołem, jakim jest Ogień. 
Ryzyko, dynamika, wspaniała sprawność 
fizyczna członków grupy oraz oprawa 
muzyczna nadają specyficzny klimat 
pokazom. Wszystko to w połączeniu  
z elementami akrobatyki oraz profesjonalną 
choreografią. 
 
Całość zorganizowana w starannie dobranym i zacisznym miejscu na turystycznej 
mapie Podkarpacia. Okraszona znakomitą domową kuchnią serwującą wedle uznania 
polskie tradycyjne dania lub przysmaki z najróżniejszych zakątków świata. 
O dobre samopoczucie gości dba zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy 
zapewnią profesjonalną obsługę i miły pobyt. 
 
 
 



Informujemy, iż prawa autorskie do niniej
Agencja MG Sp. z o.o.. Jakiekolwiek rozpor
i scenariuszu oraz ich wykorzystywanie w ca
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szego programu przysługują firmie  
ządzanie danymi zawartymi w ofercie  
łości lub w części bez zgody autorów  

zeniami odszkodowawczymi  
rawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 
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