Remeslá
Ak uvažujete nad novými motivačnými aktivitami pre Vašich zamestnancov,
potrebujete zoceliť pracovný tím nenáročnou relaxačnou formou, alebo hľadáte
netradičné aktivity pre svoje ratolesti, vyskúšajte naše remeselné atrakcie či tvorivé
dielne. V spojení s jedinečným prostredím slovenských kolíb a salašov sa vrátite do
čias našich starých mám, spomeniete si na vôňu domova, ale aj spoznáte špeciality a
zvyky, na ktoré si na Orave domáci dodnes potrpia. Skúsení majstri vo svojom remesle
budú Vašu skupinku alebo pracovný kolektív sprevádzať a prirodzene vzdelávať na
našich relaxačných posedeniach, firemných večierkoch, oslavách, výročiach, sezónnych
pobytoch, či kurzoch pre rodiny s deťmi, ktoré organizujeme za účelom rozvoja
ľudského umu a návratu k prírode a slovenským tradíciám. Pridanou hodnotou našich
teambuildingových podujatí a rôznych druhov eventov je najširšie portfólio
zážitkových atrakcií pre všetky cieľové skupiny v každom veku so zameraním na
najväčšie lákadlá na Orave. Pripravili sme pre Vás dva druhy balíčkov v akciových
cenách, môžete si však poskladať ten svoj a na každú ďalšiu aktivitu získate 5 %
zľavu.

Kurz ťahania a pletenia tradičných korbáčov
Cena: 276 E/ pre skupinu do 20 osôb / 4 hod.
Pre vyznávačov tradícií a školy starých mám, ktorí sa zároveň zaujímajú o regionálne špeciality,
sme pripravili doslova pravú oravskú chuťovku. Čerstvé korbáčiky, s ktorými vám majster ukáže
divy. Môžete sa naučiť ich ťahať zo slanej vody a pliesť rôznymi spôsobmi. Spestrením môže byť aj
viazanie do rozličných tvarov a podôb. Balíček obsahuje: potrebný materiál a náradie, osvedčenie
o absolvovaní kurzu, teoretické a praktické rady majstra. Outdoorová a indoorová celoročná
aktivita, vhodná pre skupiny od 10 do 50 osôb.

Točenie na hrnčiarskom kruhu
Cena 238 E/ pre skupinu do 20 osôb / 4 hod.
Dámy, ak sa nemáte kde realizovať vo voľnom čase, prípadne ste vždy túžili skúsiť prácu s
hlinou, príďte so svojimi ratolesťami na odborné umelecké kurzy. V našej keramickej škole sa
dozviete o histórii, technikách, postupoch točenia na hrnčiarskom kruhu, modelovanie z hliny,
glazovanie či pálenie. Balíček obsahuje: kompletné náradie, pomôcky a materiál, vypálené
výrobky, osvedčenie o absolvovaní kurzu. Indoorová celoročná aktivita.

Zdobenie perníkov
Cena: 227 E/ pre skupinu do 20 osôb / 4 hod.
Mamičky, ktoré radi pečú sladké dobroty, majú skvelú príležitosť, ako kreatívne zapojiť do
pečenia svoje ratolesti. Ukážte im, ako rozvíjať svoju kreativitu pri zdobení tradičných perníčkov.
Na zážitok s naším majstrom tak skoro nezabudnú, budú motivované a doma vám s radosťou
pomôžu. Dozviete sa, ako správne nanášať polevu, aké zásady dodržiavať, aby bolo dielko
dokonalé. Balíček obsahuje: materiál, polevu, náradie, osvedčenie o absolvovaní kurzu. Indoorová
celoročná aktivita, vhodná pre skupiny do 20 osôb.

Škola fujary a píšťal
Cena: 230 E/ pre skupinu do 20 osôb / do 4 hod.
Návštevníci a firemné skupiny uvítajú, keď sa môžu na svojich stretnutiach zapojiť do práce
našich lektorov. Ak máte cit pre hudbu alebo radi sa učíte starým remeslám, nevynechajte kurz
hrania na fujarách. Fujara je obdobou gotickej trojdierkovej píšťaly, veľmi rozšírenej aj na
Slovensku, na ktorej sa kedysi dalo hrať jednou rukou. Najčastejšie ju používali pastieri pri pasení
oviec. Ukážeme vám, ako správne fúkať, aby krásne tóny rozveselili vašu dušu. Taktiež vám
prezradíme zaujímavé triky. Budete si môcť vyskúšať nástroje ako rôzne ladené fujary, rôzne
druhy píšťaliek, dvojačky a koncovky. Outdoorová a indoorová celoročná aktivita.

Hranie na gajdy
Cena: 250 E/ pre skupinu do 20 osôb / do 4 hod.
Nie každý hudobný nástroj má tak dlhú tradíciu ako práve gajdy. Archaický pôvod, dôležitá
spoločenská funkcia, na Slovensku súčasť roľníckej a pastierskej kultúry, aj na základe týchto
atribútov si získali dôležité postavenie v hudobných kultúrach národov. Vyskúšajte si sami na
vlastnej koži, aké sú zvuky tohto úžasného nástroja, dozviete sa o gajdošskej kultúre, pôvode,
výrobe, ladení, či rôznych druhoch gájd, používaných u nás a vo svete v predstavení nášho
majstra. A keď sa vám to zapáči, možno dostanete aj bonus v podobe malého gajdového koncertu
so slovenskými piesňami. Outdoorová a indoorová celoročná aktivita.

Drumbľovačka
Cena: 160 E/ pre skupinu do 20 osôb / do 4 hod.
Drumbľa, kovový hudobný nástroj, ktorý bol na Slovensku najviac rozšírený v 19. storočí ako
nástroj zábavného a ľúbostného charakteru. Naučte sa hrať na drumbli obľúbenú pieseň. Ocitnete
sa zrazu v starých časoch, keď žil Jánošík, budete úplne slobodní a pochopíte, čo pre vtedajších
ľudí znamenali ľudové piesne. Ukážeme vám správne držanie a priblížime základné melódie.
Balíček obsahuje rôzne druhy drumblí, dokumenty o vzniku. Outdoorová a indoorová celoročná
aktivita.

Ďalšie remeselné (oddychové, náučné) aktivity na výber:

Plieskanie tradičným bičom
Cena: 270 E/ pre skupinu do 20 osôb / do 4 hod.
Páni a mladí muži, zabudnite na chvíľu na bežné starosti a vráťte sa do doby starých pastierov.
Zasvätíme vás do rôznych techník plieskania, naučíte sa plieskať bičmi od najmenšieho po
najväčší. Stačí trénovať a môžete ísť na súťaž v plieskaní. Ukážeme vám aj ako samotný bič
vzniká a ako si ho môžete vyrobiť sami doma. Majster vám ukáže také triky s jedným alebo
dvoma bičmi, aké ste ešte nevideli. Outdoorová a indoorová celoročná aktivita (zabezpečený

priestor v interiéri s priemerom 12-15 m) .

Výroba tradičných šúpoliek
Ponúkame vám zaujímavý tip na vianočné ekologické ozdoby, ktorými ozvláštnite svojim blízkym
sviatky. Vytvorte si domácku atmosféru a vyzdobte svoj príbytok na tradičný spôsob. Slovenské
šúpoľkové bábiky a postavičky zo sušeného kukuričného lístia môžete kombinovať s ďalšími
ozdobami, napríklad z dreva, textilu či keramiky. Perfektne sa hodia aj k doplnkom a dekoráciám
z čipky. Pod vedením majstra si zhotovíte šúpoľku podľa vlastných predstáv. Balíček obsahuje
materiál na výrobu a zdobenie. Outdoorová a indoorová celoročná aktivita, vhodná pre skupiny
do 20 osôb.

Spoznávanie krojov
Poznáte odlišnosti tradičných krojov zo slovenských regiónov? Ponúkame vám exkluzívne
prezentácie s umelcami – pánmi a dámami, ktorí tieto odevy skutočne kedysi nosili, alebo sú
odborníkmi na históriu. U nás máte jedinečnú možnosť v nefalšovanej atmosfére sa oboznámiť s
rôznorodosťou a krásou slovenských krojov. Spoznáte staré kvalitné materiály, vzory, techniky
zdobenia krojov, vytvorené umom starých otcov a materí. Outdoorová a indoorová celoročná
aktivita.

Popoludnie s drotárom
Pre nadšencov ľudovej umeleckej výroby, ktorí majú v sebe skryté zručnosti, sme pripravili
oddychovo-náučné popoludnie s drotárskym majstrom. Oboznámime vás s touto náročnou prácou
a ukážeme napríklad výrobu zvonca. Predstavíme vám najznámejšie zo zvoncov, ako krblik,
kantárik, kozubík a sami nahliadnete pod pokrievku úžasného remesla. Budete vidieť vystrihnutie
plechu a tepanie v drevenom kláte, ohýbanie a tvarovanie zvonca do konečnej podoby, znitovanie
a osadenie ušiek. Môžete si vyrobiť aj rôzne misky, vázičky, svietniky, postavičky, tie vydarené
kúsky si doma vystavíte. Outdoorová a indoorová celoročná aktivita, vhodná pre skupiny do 20
osôb.

Nájdete nás aj na Facebooku: Extremsports EVENT Agency-Námestovo
https://sk-sk.facebook.com/Exremsports/
obchod@msholding.sk
+421 905 150 836

Poznámky: Pri štandardných cenových kalkuláciách sa počítajú dospelé osoby, v prípade rodín s deť mi je
cenotvorba individuálna, resp. deti nezapočítavajú sa do počtu dospelých osôb. V prípade potvrdenia
objednávky účtujeme 30 % zálohu z celkovej ceny, pretože sme závislí od rezervácií umelcov a objednávok
materiálu. Objednané aktivity je možné uskutočniť cca 2-3 týždne od termínu objednávky, v skorších
termínoch je nevyhnutná telefonická konzultácia a dohoda prevádzkovateľ a zariadenia a eventovej agentúry.

