
Korzyści:
•  niezapomniana przygoda, która wzmocni każdy zespół
•  integracja pracowników podczas wspólnej zabawy
• otwarcie się na siebie pracowników
• przełamywanie barier między pracownikami
• okazja na wyjście poza swoją strefę komfortu podczas
   wspólnej zabawy

Logistyka:
Gra odbywa się w zamkniętych salach. Uczestnicy podzieleni 
na zespoły, siedzą w systemie wyspowym. Potrzebne jest do 
tego programu dobre nagłośnienie oraz projektor. 

Wyzwanie:
Podzieleni na zespoły zmierzycie się między sobą w różnych 
konkurencjach muzycznych. Wykażecie się wiedzą muzycz-
ną niczym w programie Jaka to melodia. Dośpiewacie znane 
przeboje niczym w programie Tak to leciało!. Ale też zasko-
czycie innych swoją metamorfozą muzyczną niczym gwiaz-
dy w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Będziecie też 
dla siebie jurorami – w naszej grze drużyny oceniają się 
nawzajem. Na koniec zagracie wspólnie finałową piosenkę 
na instrumentach zwanych BoomWhackers. 

Rozszerzenia/Warianty:
Na zlecenie Klienta możemy zmienić typ muzyki i dopasować 
utwory pod daną grupę pracowników

PL / ENGIndoor10-55 osób 1 - 2 h

Magia sceny od zawsze przyciągała ludzi! 
A gdyby na kilka godzin zamienić się
w wymarzonego artystę sceny rockowej?  

Rozpalona do czerwoności scena, która tylko czeka na śmiałków gotowych podbić ją z miejsca! Kto z Was nie marzył
o sławie, pieniądzach i salach wypełnionych po same brzegi najwierniejszymi fanami za całego świata? Nadchodzi ta chwila… 
Odgadnijcie tytuły znanych utworów, stwórzcie teksty piosenek, ułóżcie choreografię taneczną, przebierzcie się za gwiazdy 
rocka, a na końcu wspólnie zagrajcie na kolorowych tubach wspólny utwór! Połączcie swoje siły i zmierzcie się z innymi 
zespołami w konkurencjach muzycznych. Czeka Was mnóstwo dobrej zabawy, podczas której każdy ma szansę ZOSTAĆ 
GWIAZDĄ ROCKA!

Nasza wyobraźnia może pracować dla Ciebie! Skontaktuj się z nami – na zamówienie tworzymy też nowe gry.
Strona: www.exprofesso.pl, e-mail: monika.dymacz@exprofesso.pl tel. 12 397 15 40

Albus Dumbledore 
Ach, muzyka. To magia większa od wszystkiego, co my tu robimy! 

Gra dla:
• zintegrowanych grup pracowników, które chcą poznać 
   się z innej strony
• zespołów, które lubią się dobrze bawić
• wszystkich, którzy lubią wyzwania, dające wiedzę 
   o sobie samym
• maniaków muzycznych 

WIECZORNY PROGRAM MUZYCZNY


