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1. HISZPAŃSKIE HISTORIE
Energia, finezja, hiszpański temperament – to kwintesencja wyprawy 
na południe Andaluzji. O czym klekoczą kastaniety? Jak nazywa się 
tradycyjny taniec z przytupem? Zabieramy Was w podróż po Hiszpa-
nii, gdzie dźwięki gitary i stepy tancerki opowiedzą przeróżne historie.
Ole!

Jakie style muzyczne królują w Anglii? Czego słucha się o piątej przy 
angielskiej herbatce? Zapraszamy do ojczyzny takich zespołów jak 
The Beatles, The Rolling Stones czy Queen. Sprawdźmy, jaka muzyka 
towarzyszy Anglikom w podróży czerwonym autobusem. Enjoy!

2. MUZYCZNA MONARCHIA

Trolle, Wikingowie a może sympatyczne Muminki - dokąd zabierze nas 
Pipi Pończoszanka? Jak brzmi muzyka o poranku i co słychać w grocie 
króla gór? Załóżcie kapoki, czas na rejs - kierunek - Skandynawia.

3. SKANDYNAWSKIE SEKRETY

Czas spakować bilety i udać się w podróż najdłuższym szlakiem kolejowym 
na świecie. Czy ktoś z podróżnych zagra na bałałajce? Jak parzy się herbatę 
w samowarze? Czym są smakowite bliny? Jak nazywa się najgłębsze 
jezioro świata? Odpowiedzi będziemy szukać w Rosji.

4. ROZŚPIEWANA ROSJA

Bo do tanga trzeba dwojga – o tym wiedzą wszyscy. Potrzeba jednak 
także umiejętności muzycznych i tanecznych oraz temperamentu. 
Kim jest tajemniczy pan Gaucho? Co tańczy się w Buenos Aires? 
Czym jest bandoneon? Przygotujcie się na moc wrażeń, ruszamy 
do Argentyny.

5. TEMPERAMENTNE TANGO

WSZYSTKIE STRUNY ŚWIATA – CZYLI MUZYCZNA WYPRAWA DOOKOŁA GLOBU

Wędrując po Europie przekonaliśmy się jak prawdziwe jest powiedzenie, że podróże kształcą. 
Nasi ciekawscy bohaterowie zapragnęli kontynuować wycieczkę i dalej poznawać różne zakamarki 
nie tylko Europy, ale i świata. Podczas wspólnej wyprawy poznamy wiele kultur, ciekawych instrumentów, 
dźwięków i lokalnych historii. Każde z odwiedzanych miejsc to nowa przygoda, do której Was zapraszamy.



7. AUSTRALIJSKIE ANEGDOTY
Wyjątkowe i niepowtarzalne – takie są zwierzęta i rośliny Australii 
np. kangur, koala i eukaliptus. Czy także Aborygeni – rdzenni miesz-
kańcy Australii stworzyli niepowtarzalną kulturę muzyczną? Na jakich 
instrumentach grali i co przetrwało do dziś? Czym jest didgeridoo
i dlaczego wszystko pomalowane jest w kropki? Na wszystkie pytania 
odpowiedzi udzieli wędrówka po czerwonym piasku.

Wiejski, miejski, teksański, chicagowski, elektroniczny - odmian 
bluesa jest bardzo wiele, jak i instrumentów na których wykonywany 
jest ten gatunek. Co je łączy? Kto i dlaczego zostawał bluesmanem? 
Co sprawiło, że dziś grany jest w największych salach koncertowych? 
Czujecie bluesa? Ruszamy na południe USA!

9. BLUESOWE BAJANIE

Feeria barw, aromatyczne zapachy przypraw, tysiące języków, 
mieszanka kultur i religii w jednym z największych i najludniejszych 
krajów świata sprawia, że nietrudno tu o ciekawe historie. Także 
muzyczne. Czym jest sitar, jakie zwierzęta są święte, co to Bollywod 
oraz gdzie można się wspinać na szczyt Świata - tego wszystkiego 
dowiecie się już wkrótce. Wyruszamy do Azji Południowej.

8. HINDUSKIE HISTORIE

Kto chciałby zwiedzić Czarny Ląd niczym Kazik na rowerze? Dzika 
Afryka pomału staje się wspomnieniem, ale charakterystyczne 
instrumenty i zwyczaje trwają nadal w afrykańskiej kulturze. Zapra-
szamy na muzyczną wędrówkę szlakiem polskiego podróżnika. 
Nie zapomnijcie o nakryciu głowy - Afryka czeka.

6. PUSTYNNE POWIEŚCI

Siedzący Byk, Śpiący Niedźwiedź czy Lecący Orzeł – takie imiona 
nosili niegdyś mieszkańcy Tipi. Dlaczego Indianie nie mieszkają 
w Indiach? Jaką muzykę niesie ze sobą kolorowy wiatr? Co dzieje się
za łukiem rzeki? Muzyczną odpowiedź na wszystkie te pytania 
znajdziemy, udając się do Ameryki Północnej, w rodzinne strony 
Pocahontas.

10. INDIAŃSKIE INTRYGI
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