
KLASIČNA ALI ROCK GLASBA?

ZA POSLOVNO MELODIJO
 POTREBUJETE TIMSKO HARMONIJO
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KLASIČNA ALI ROCK GLASBA?
GLASBO IZBERETE VI, ZA DOBRO TIMSKO IZKUŠNJO POSKRBIMO MI.

PREMIUM

POWERHOUSE ROCK
Ste pripravljeni na nepozaben rock večer?
Powerhouse rock je zabaven glasbeni timski program, ki
vam bo pognal kri po žilah. Je zahteven timski projekt, ki
poveže udeležence, hkrati pa je tudi zabaven, dinamičen
in atraktiven.

ORKESTER
Program, ki navdihuje in izziva. Da dosežete svoj polni
potencial, boste potrebovali koncentracijo in resnično
timsko delo. Nagrada za vaš trud je nepozabno doživetje,
o katerem se boste pogovarjali še dolgo po tem, ko se bo
odigrala zadnja nota. 



SI ŽELITE URESNIČITI SANJE IN
ZA EN VEČER POSTATI ROCK
ZVEZDA?

T I M S K I  P R O G R A M :  P O W E R H O U S E  R O C K



Najprej s svojim timom zgradite pravi oder za

uspešno izvedbo rock koncerta. Vse od avdio

in video opreme do luči in scene.

Da bo vzdušje pravo, pripravite še plakate in

vašo zlato ploščo.

NAJPREJ DELO, POTEM ZABAVA

PRIPRAVA NA KONCERT

60+

https://www.youtube.com/watch?v=uQUwwSc2y_4
mailto:info@tba.si


Na vrsti je stilska preobrazba. Obleke, lasulje,

(začasni) tattooji, make-up ... Ko ste

pripravljeni, se odpravite še na photo

shooting in rdečo preprogo.

Sledi tonska vaja, kjer izberete svojo skladbo

in se pripravite na koncert.

ZASIJTE KOT PRAVE ROCK ZVEZDE

ČAS JE ZA PREOBRAZBO



Čas je, da se vaša ekipa odpravi na oder in

ostalim pokaže, kaj zmore!

Vse nastope skrbno spremlja tudi strokovna

žirija, ki bo ocenila vaš talent in na koncu

izbrala glavno zvezdo večera.

ZDAJ GRE ZARES, ČAS JE ZA NASTOP!

BITKA BANDOV



S TIMSKIM DELOM DOKAŽITE,
DA JE NEMOGOČE MOGOČE!

T I M S K I  P R O G R A M :  O R K E S T E R



Najprej vsak udeleženec prejme inštrument -

godalo, pihalo, trobilo ali tolkalo.  

Nato se s svojo instrumentalno skupino

odpravite v ločeno sobo, kjer pod vodstvom

profesionalnih glasbenikov spoznavate

osnove svojega instrumenta in se urite v

vašem doprinosu k skupni harmoniji. 

PREIZKUSITE SE V IGRANJU KLASIČNEGA INŠTRUMENTA.

PRIPRAVA NA KONCERT

60+60+

https://www.youtube.com/watch?v=F5idP_JK23c&t=1s
mailto:info@tba.si
mailto:info@tba.si


Ko ste strokovno usposobljeni, preizkusite

moč resničnega timskega dela in pod taktirko

dirigenta združite vse instrumentalne skupine

skupaj.  

ČAS JE ZA GENERALKO

VSI V EN GLAS



V SOJU ŽAROMETOV JE ČAS, DA VAŠ TIMSKI DUH ZASIJE

ODER JE VAŠ

Sedaj je čas, da melodija vašega timskega

duha preplavi dvorano. Povezani v en skupen

cilj, kot pravi profesionalni sinfonični orkester,

odigrate pet minutno klasično skladbo in

ustvarite navdihujoči učinek. 



UGLAŠENA EKIPA

KOT ENO UTRIPA

Poslušanje ali ustvarjanje glasbe sprošča

dopamin, zaradi česar se ljudje počutijo

angažirane in motivirane. Zaznavanje zvoka

se začne v možganskem deblu, ki nadzoruje

tudi srčni utrip in dihanje. 

Tako lahko z igranjem glasbe popolnoma

uglasimo vsako ekipo.



ŽELITE DRUGO AKTIVNOST? OGLEJTE SI NAŠO PONUDBO.

TU SMO ZA VAS!

Več programov

Pri TBA ustvarjamo inovativne team building
dogodke, ki posameznike spremenijo v
odlične sodelavce in učinkovite člane tima.
Edinstven pristop temelji na zabavnem
učenju, ki podjetjem pomaga, da izkoristijo
svoj polni potencial. S kreativno domišljijo,
širokim naborom programov in profesionalno
ekipo vam pripravimo nepozabno timsko
izkušnjo.

www.tba.si | info@tba.si | 059 072 070

https://www.tba.si/sl/programi
https://www.tba.si/sl/programi

