TAKT

ZESPÓŁ MUZYCZNY
Zespół TAKT tworzą 4 osoby dla których muzyka jest nieodłącznym elementem życia.
Skład zespołu to perkusja, klawisze, gitara solowa, 2 wokale męskie oraz wokal żeński.
W Naszym repertuarze znajdą Państwo także utwory biesiadne, z którymi wychodzimy
do stołów przy akompaniamencie gitary akustycznej, akordeonu, tamburyna i werbla.
Wszystkie utwory wykonywane są NA ŻYWO. Imprezy urozmaicamy wieloma
niespodziankami oraz zabawami, wedle Państwa oczekiwań.
Nasza wokalistka oferuje również oprawę muzyczną ślubów. Korzystamy z najwyższej
klasy instrumentów, sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego. Uświetnimy każdą
imprezę okolicznościową, nawet w najdalszym zakątku Polski. Naszą aspiracją jest
wyjście naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Zapraszamy do współpracy.

www.takt.strefa.pl
takt@onet.pl

www.obsesjaband.pl
obsesja_band@interia.pl

Chcesz, aby Twoje wesele było dla Ciebie i dla Twoich gości niezapomnianym i wyjątkowym
przeżyciem? Zdarzyło Ci się kiedykolwiek, że byłeś na przyjęciu weselnym i gdy słuchałeś
fantastycznie grającego i zabawiającego ludzi zespołu, w pewnym momencie poczułeś się
niesamowicie i wiedziałeś, że będziesz się bawił do samego rana? Tylko wyobraź sobie, jak na Twoim
przyjęciu, na które zaprosisz swoją rodzinę i przyjaciół, z którymi uwielbiasz przebywać zagra taki
zespół. Spowoduje on, że poprzez muzykę, świetne prowadzenie i super zabawę będziesz wspominał
ten dzień jako najlepszy i niepowtarzalny w Twoim życiu. Pewnie już pojawił się na Twojej twarzy
uśmiech i ten głos z tyłu Twojej głowy: „tak, chcę mieć taką wyjątkową atmosferę na swoim weselu,
ponieważ jestem wyjątkowy i zasługuję na to, co najlepsze..."

+48 501 241 655

+48 505 360 262

"(&/$+""35:45:$;"7*356040"35."/"(&.&/5
7*356040"35."/"(&.&/5TQFDKBMJ[VKFTJǗXLPNQMFLTPXFK
QSPEVLDKJT[FSPLPSP[VNJBOZDIFWFOUØX LPODFSUØXPSB[JOOZDI
XZEBS[FǩOBQBT[D[ZȇOJFBSUZTUZD[OFK3FBMJ[VKFNZVTVHJ
BSUZTUZD[OF PGFSVKǌDQSPGFTKPOBMOǌPQSBXǗNV[ZD[Oǌ BUSBLDKF
BSUZTUZD[OF HSVQZUBOFD[OF OBHPǴOJFOJFJUFDIOJLǗTDFOJD[Oǌ 
XOBTUǗQVKǌDZDIE[JFE[JOBDI

*NQSF[ZöSNPXF FWFOUZ
#BOLJFUZ KVCJMFVT[F
5FBNCVJMEJOH QSPNPDKF
+FTUFǴNZHXBSBODKǌBSUZTUZD[OFHPTVLDFTV+FǴMJ
,PODFSUZ
QPEPCB$JTJǗOBT[BPGFSUBoOBQJT[MVC[BE[XPǩ
,POGFSFODKF LPOHSFTZ
4[LPMFOJB TQPULBOJBCJ[OFTPXF 1PNPȈFNZ$JXQPEKǗDJVOBKMFQT[FKEMB$JFCJFEFDZ[KJ
1SPNPDKFQSPEVLUØX

EPSBE[JNZJSP[XJFKFNZXT[FMLJFXǌUQMJXPǴDJ
8ZTUBXJFOOJDUXPUBSHPXF
1SFNJFSZ
#BMFLBSOBXBPXF
www.virtuoso.com.pl
*OOFy
%PLBȈEFKSFBMJ[BDKJQS[ZTUǗQVKFNZJOEZXJEVBMOJF QPD[ǌXT[ZPE
QPNZTV QPQS[F[QSPKFLUJSFBMJ[BDKǗ;BXT[FTVȈZNZTXPJN
LMJFOUPNQPNPDǌ UBL BCZ[BTQPLPJǎXT[FMLJFNBS[FOJBBSUZTUZD[OF

;BQSBT[BNZEPXTQØQSBDZ

;&41».6;:$;/:406/%."$)*/&
406/%."$)*/&UPOJFXǌUQMJXJFKFEFO[OBKCBSE[JFK
QSPGFTKPOBMOZDI[FTQPØXDPWFSPXZDIOBQPMTLJNSZOLV
,BȈEZXZTUǗQUPEVȈBEBXLBQP[ZUZXOFK NV[ZD[OFK
FOFSHJJ TFSXPXBOFKXZǌD[OJFOBȈZXPo-*7&
8[BMFȈOPǴDJPEEBOFKJNQSF[ZXZTUǗQVKFNZXSØȈOZDI
8[BMFȈOPǴDJPEEBOFKJNQ
LPOöHVSBDKBDIPEEPNV[ZLØX%[JǗLJUFNVNPȈFNZ
TXPCPEOJFEPQBTPXBǎSØȈOPSPEOZSFQFSUVBS EPOBXFU
OBKCBSE[JFKSZHPSZTUZD[OZDIPD[FLJXBǩOBT[ZDI,MJFOUØX
8T[ZTDZNV[ZDZUPEPǴXJBED[FOJVBSUZǴDJ NBKǌDZ[BTPCǌ
XZTUǗQZX1PMTDFJ[BHSBOJDBNJLSBKV SØXOJFȈOB
OBKXJǗLT[ZDIPCJFLUBDIJTDFOBDI LPODFSUZX&VSPQJF 
64" 3PTKJ


1PED[BTLPODFSUVoTIPX QSF[FOUVKFNZTVDIBD[PN
NV[ZD[OZEJBMPH UBLBCZXSBȈFOJB[LPODFSUVQP[PTUBZOB
EVHPQPKFHP[BLPǩD[FOJV4XJOH QPQJSPDL OBKXJǗLT[F
QS[FCPKFPTUBUOJFHPMFDJBXLMBTZD[OZDI
JOJFLPOXFODKPOBMOZDIBSBOȈBDKBDIUPXJ[ZUØXLB[FTQPV
(SBNZ-*7&CF[QPELBEØXNV[ZD[OZDI
;BQSBT[BNZEP[BQP[OBOJBTJǗ[%&.0[FTQPVPSB[EP
SF[FSXBDKJUFSNJOØX

www.sm.virtuoso.com.pl

3F[FSXBDKBUFSNJOØX
CJVSP!WJSUVPTPDPNQM
5FM 



Trafny Wybór
Zespół TRAFNY WYBÓR istnieje od 2008 roku.
Wcześniejsze lata członków zespołu, cechowała działalność
w innych formacjach muzycznych.
Aktualny skład funkcjonuje od sierpnia 2012 r.

Ewa
saxofon, klarnet,
instrumenty klawiszowe
śpiew ( głos alt )

Gramy muzykę różnego typu na
życzenie klienta, od muzyki lat
50-tych po najnowsze przeboje
Zapewniamy również dobra zabawę
przy stołach w rytm staropolskich
melodii akordeonowych.

Tomasz
gitara, akordeon,
śpiew , skrzypce
wodzirej

NA ŻYCZENIE KLIENTA WYSYŁAMY GRATIS NAGRANIA
DVD Z PRZYKŁADOWYCH IMPREZ, NA KTÓRYCH GRAŁ
NASZ ZESPÓŁ, W TYM CELU PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY POD:

603 081 032

http://trafnywybor.com.pl

MUZYKA NA KAŻDĄ IMPREZĘ
CENA NA KAŻDĄ KIESZEŃ !!!

Dorota
śpiew (głos sopran)

Adrian Rataj – tel. 531488944
Sławomir Włudyka – tel. 513901123
E-mail: zespoldorana@gmail.com
Zespół „Do rana””””””””””””””””””””””””””
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Gramy wyłącznie na żywo!!!!!!!!!!!!
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Uwielbiamy grać każdy rodzaj muzyki

D” ””””””” ”””””” ””””” ” ””””””””” ””””””””
””””””””””””” ”””””””””””””” ””””””””
”””””””””” ”””””””” ”””” ”””””””””””
”””””””””” ”””””””” ”””””f””” ”””” ”””””””
”” ””””””” ”””””
Serdecznie pozdrawiamy!

www.dorana.com.pl
Każda impreza z nami jest
udana i Twoja napewno też
taka będzie!

LIVIEN
zespół muzyczny

www.livien.pl
kontakt@livien.pl
Tel.: 505 787 810

wodzirej, DJ,
wesela,dancingi,
jubileusze, bale,
imprezy, bankiety

�bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb3 osóbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb�b
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb100%%%%%%%%%%%%%%%%

E
V
I
L
%
100

Zespół Phoenix band to kwintet oferujący oprawę muzyczną
na wysokim poziomie artystycznym.
Tworzy go piątka zawodowych muzyków w składzie:
Tacjana Gacka - wokal,
Krzysztof Solik - instrumenty klawiszowe,wokal,
Bolesław Grabiniok - gitara basowa, wokal,
Paweł Baryczkowski - perkusja ,
Łukasz Sosna - saxofony

email: ksolik@phoenix-band.pl
0 32 4549012, 0 602 597442
www.phoenix-band.pl

Wokalistka to młoda, uzdolniona artystka, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach (Wydział Jazzu i Muzyki
Estradowej-kier. wokalistyka jazzowa), posiadająca już w swym dorobku duże osiągnięcia artystyczne m.in. I miejsce
w programie telewizyjnym "Szansa na sukces" z zespołem Wilki, półfinał III edycji programu "Idol", I miejsce
w programie telewizyjnym "Szansa na sukces" z Beatą Kozidrak, współpraca z zespołem Bajm (chórki), z zespołem
Smokie (chórki), występy na koncertach "Lata z Radiem", "Top Trendy 2007", "Torwar", "Przystanek Woodstock".
Członkowie zespołu to zawodowi muzycy (m.in. nauczyciele szkół muzycznych) na stałe współpracujący z Gliwickim
Teartrem Muzycznym oraz z największymi artystami sceny polskiej.

Oferujemy Państwu nie tylko profesjonalizm muzyczny. Gramy bez
rutyny, z pasja i radością !!!

piotr konarski
Zespół na wesele Wrocław i Dolny Śląsk.
Skład profesjonalnych muzyków:
Śpiewający Klawiszowiec Wodzirej.
Wokalistka konferansjerka w języku angielskim i hiszpańskim.
Śpiewający Gitarzysta gitara elektryczna, gitara elektro-akustyczna.
Profesjonalny perkusista.

Band

Proponujemy Państwu składy zespołów:
Skład 3 osobowy
(instrumenty klawiszowe, wokal męski, wodzirej + wokal damski + gitara z wokalem męskim)
Skład 4 osobowy
(instrumenty klawiszowe, wokal męski, wodzirej + wokal damski + gitara z wokalem męskim + perkusja)

Inne informacje:
Zanim się z nami skontaktujesz musisz
wiedzieć że:
Przyjęcie weselne obsługujemy do 12 godzin,
Poprawiny do 6 godzin,
Rezerwacja terminu bez podpisania umowy
ważna jest 7 dni,
Każda impreza jest dla nas indywidualnym
występem. Charakter imprezy ustalamy po
rozmowie z Państwem i poznaniu gustów
muzycznych,
Cenę kształtuje rodzaj imprezy, skład zespołu,
koszty dojazdu i noclegu.

Tel.: 604-302-730

e-mail: kontakt@piotrkonarski.pl

www.piotrkonarski.pl

Andy’s Band
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Andysband Andrzej Walus
tel. 519-518-572
email: andysband@onet.eu
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www.andysband.pl

Zespół VARIO - Rzeszów
Zespół muzyczny VARIO to grupa muzyków z Podkarpacia
obsługująca bankiety, wesela, studniówki oraz eventy na
terenie całej Polski.
Łączą nas cechy pełnego profesjonalizmu, elastyczności
oraz doświadczenie które zagwarantują Państwu
naprawdę udaną imprezę i zaspokoją potrzeby nawet
najbardziej wymagającego słuchacza.
W naszym repertuarze znajdują się utwory wykonawców
polskich, angielskich i francuskich z pogranicza stylów
muzycznych takich jak: pop, rock, blues, funk, soul, disco,
country oraz folk.

Zespół VARIO to gwarancja
udanej imprezy.

Tel.: 663 983 224

www.facebook.com/zespolvario

www.zespolvario.pl
biuro@zespolvario.pl
zespolvario@wp.pl

Zespół Toxic
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Zespół
złożony jest z ludzi, których połączyła wspólna pasja - muzyka.
Każdy członek zespołu posiada wyjątkową osobowość i doświadczenie muzyczne co pozwala
nam w pełni przygotować się do każdego rodzaju imprezy. Dbamy o markę i renomę naszego
zespołu starając się spełniać wysokie wymagania naszych klientów.
����������������������������������� Doświadczenie oraz profesjonalizm, bardzo bogaty i zróżnicowany
repertuar, jakość usług na najwyższym poziomie, ,uzykę biesiadną przy stołach wspólnie śpiewaną z gośćmi
weselnymi, profesjonalne oświetlenie sceniczne oraz nagłośnienie, doskonałą zabawę, konkursy i zabawy
konkursy i zabawy oczepinowe na najwyższym poziomie, KARAOKE.
Staramy się, aby każde wesele było przygotowane indywidualnie zgodnie
z sugestiami i wymaganiami Młodej Pary. Specjalnie na życzenie
dojeżdżamy do domu Pani młodej aby swoja muzyką, uświetnić czas tuż
przed ceremonią zaślubin, przygrywając zgromadzonym gościom przed
domem Pani młodej. Podczas przyjazdu Pana młodego odgrywamy marsza
powitalnego, a następnie wspólnie z Młodymi zespół przechodzi do domu
Pani Młodej i odgrywa błogosławieństwo na saksofonie i akordeonie.
Przygotowujemy aranżację zgodnie z życzeniem Młodej Pary.

������������������
+48 603 172 450, +48 517 218 323

Dance Menu
Dance Menu to troje muzyków z dużym doświadczeniem
Prowadzimy wszelkie imprezy muzyczne już od ponad 10-ciu lat. W naszym repertuarze znajdziecie
Najwieksze hity z najlepszych okresów muzyki rozrywkowej - te obecne, a także starsze dobrze znane jak i te
troszkę zapomniane. Nasz bogaty repertuar i duże doświadczenie, a także sprzęt na którym gramy powosuje,
że wszelkiie prowadzone przez nas imprezy są zawsze bardzo dobrze odbierane przez naszych klientów - po
prostu klient zawsze zadowolony.

..
..
..
.

Nasze główne atuty:
wieloletnie doświadczenie,
bogaty repertuar zróżnicowany tematycznie,
świetne głosyi brzmienie,
duże poczucie humoru,
profesjonalizm i dyscyplina,
wysokiej klasy sprzęt muzyczny i sceniczny,
milość do tego co robimy.

Oferta

www.dancemenu.pl

Zespół nasz w szczególności nastawiony jest na granie muzyki szeroko pojmowanej jako rozrywka-użytkowa.
Zagramy dla Państwa zarówno własny materiał muzyczny jak i covery na róznych imprezach w tym:

..
..
..
..
.

koncerty,
festyny,
imprezy integracyjne,
imprezy promocyjne,
bale sylwestrowe,
studniówki ,
urodziny,
jubileusze,
wesele,

Tomek - 696 427 784
Tadek - 601 965 223
Iva - 509 548 795

Tomek - tomek.dm@gmail.com
Tadek - boguckit@wp.pl
Iva - iva_sobolewska@tlen.pl

;FTQØ"-5&3/"5:8"QSPXBE[JEXBQSPöMF
E[JBBOPǴDJNV[ZD[OFK1JFSXT[ZUPPCTVHBJNQSF[
PLPMJD[OPǴDJPXZDIUZQVXFTFMB 4ZMXFTUFS TUVEOJØXLJ
JNQSF[ZöSNPXFJUQ%SVHJQSPöMUPE[JBBMOPǴǎ
LMVCPXPLPODFSUPXB

PRZEKONAJ SIĘ JAK BRZMI
ALTERNATYWA NA ŻYWO

515 39
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www.rafa-el.pl
zespol@rafa-el.pl
Tel.: 601 35 75 49
Jesteśmy zespołem muzycznym – COVER BANDEM, grającym NA ŻYWO z tradycją grania sięgającą 1996
roku. Stanowimy grupę pięciorga miłośników muzyki. Każdy z członków zespołu zajmuje się graniem od
kilkunastu lat, oddając się temu bez reszty :-)
Grana przez nas muzyka jest jedyną prawdziwą pasją, ale także jest naszym nawykiem i uzależnieniem, dzięki
któremu możemy malować uśmiech i zadowolenie na twarzach naszych klientów. Zdając sobie sprawę jak
wielu ludzi potrzebuje odskoczni od rzeczywistości, gramy tak by ludzie mogli zapomnieć o codzienności
i oddać bez reszty zabawie :-)
Naszą ofertę stanowi wykonanie oprawy muzycznej na wszelkiego rodzaju imprezach rozrywkowych, typu:

PLENERY - EVENTY - BANKIETY- STUDNIÓWKI - BALE STUDENCKIE
ZABAWY SYLWESTROWE - PRZYJĘCIE WESELNE
Przez miniony okres działalności zespołu nabyliśmy doświadczenia i umiejętności, dzięki którym jesteśmy
wstanie zrealizować oprawę muzyczną dla najbardziej wymagającego organizatora oraz zadowolić gust
wybrednego odbiorcy. Nasz repertuar zawiera cały wachlarz muzyki popularnej, który sukcesywnie jest
poszerzany o nowości pojawiające się na rynku muzycznym. Dzięki posiadanemu instrumentarium oraz
umiejętnościom jesteśmy w stanie zagrać każdy rodzaj muzyki – no może „prawie każdy” :-)

COVER BAND "RAFAEL" z Żyrardowa zaprasza !!!

PROFESJONALNA OPRAWA MUZYCZNA

www.akord-lublin.pl
akord-lublin@wp.pl

Zespół Akord to gwarancja świetnej
zabawy na każdym weselu!

gg: 4719347
tel. 791 094 624
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AKORD TO WIĘCEJ NIŻ ZESPÓŁ

Zapraszamy
do współpracy

Tel.: 609
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www.coversi.pl
coversi@coversi.pl
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Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Profesjonalna oprawa muzyczna

Dodatkowo w naszej ofercie:
Volaree ee ee eeeeeeeeeeee eeeeeeee eeeeeeeeeee eeeeeeee eeeeeeeeee eeeeeeeeee eeeeee eeeeeee eeeeeee ee eeeeee eeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Kabaret "U Jędrusia"
Śleper Band

www.315.com.pl
kontakt.315@poczta.fm
kom.: 504 918 780
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www.ekgband.pl
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1PD[ǌULJOBT[FKE[JBBMOPǴDJNV[ZD[OFKUPSXNJFKTDPXPǴDJ
3BEFD[OJDBXQPXJFDJF[BNPKTLJN8LJMLVOBTUPMFUOJNPLSFTJF
JTUOJFOJB[FTQPV[NJFOJBTJǗKFHPTLBE KFEOPKFEOBLQP[PTUBP
XDJǌȈOJF[NJFOOFoXJFD[OJFPCFDOZFOUV[KB[N[KBLJN
QPEDIPE[JNZEPTXPKFKQSBDZ BDP[BUZNJE[JF [BEPXPMFOJF
LMJFOUØXQPUXJFSE[BKǌDF ȈFKFTUUPEPCSBESPHBEPTVLDFTVy

Dzięki doświadczeniu jakie nabyliśmy przez wiele lat
muzykując na wszelkiego rodzaju imprezach,
zapewnimy Państwu:
tLPNQMFLTPXǌPCTVHǗNV[ZD[OǌJBVEJPXJ[VBMOǌXFTFM CBMJ 
TUVEOJØXFL LPODFSUØX GFTUZOØX FWFOUØXPSB[XT[FMLJFHP
SPE[BKVJNQSF[PLPMJD[OPǴDJPXZDI
tCPHBUZJ[SØȈOJDPXBOZSFQFSUVBSVUXPSØXQPMTLJDI
J[BHSBOJD[OZDI LUØSZQPUSBöNZPEQPXJFEOJPEPCSBǎEPQPUS[FC
JHVTUØXOBXFUOBKCBSE[JFKXZNBHBKǌDZDILMJFOUØX
tVUXPSZǴQJFXBOFQS[F[XPLBMFNǗTLJFJȈFǩTLJPSB[NV[ZLǗ
CJFTJBEOǌHSBOǌXTQØMOJF[HPǴǎNJ[BTUPBNJ
tJOEZXJEVBMOFQPEFKǴDJF[VX[HMǗEOJFOJFNQSPQP[ZDKJJ
QPNZTØXOBT[ZDILMJFOUØX
tXZTPLJFKLMBTZOBHPǴOJFOJFJPǴXJFUMFOJFTDFOJD[OF[
VX[HMǗEOJFOJFNJNQSF[QMFOFSPXZDI
tXBTOZUSBOTQPSU UBLXJǗDHSBNZOBUFSFOJFDBFK1PMTLJ
tXZTUBXJNZ'BLUVSǗ7"5

Zapraszamy do współpracy

www.zespol-sonic.pl
gmsonic@onet.pl
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Muzyka dla wszystkich pokoleń
Od początku naszego istnienia staramy się w naszej pracy łączyć to, co najlepsze, czyli współpracę sceny
i parkietu. Właśnie to jest gwarancją udanej imprezy, którą wspomina się latami. Działamy na terenie całej
Polski, oferując usługi w zakresie obsługi muzycznej wszelkich imprez okolicznościowych. Jesteśmy
w pełni profesjonalni, jednak ocenę, w jakim stopniu udaje nam się to zadanie, pozostawiamy dla tych,
którzy nas słuchali i bawili się przy naszej muzyce.
Zdobyte doświadczenie przy współpracy z największymi gwiazdami
polskiej sceny rozrywkowej pozwala nam w perfekcyjny sposób
dopasować repertuar oraz program do charakteru imprezy a także na
życzenie klienta opracowujemy dodatkowe utwory.
Prowadzimy imprezy międzynarodowe zapewniając konferansjerkę
w języku angielskim Swoim doświadczeniem służymy podczas
ustalania wizji oraz scenariusza imprezy tak, aby podczas jej trwania
nikt ze strony organizatorów nie musiał już troszczyć się o jej przebieg.

Rodzaje wykonywanych imprez:
bale weselne,
eventy korporacyjne,
przyjęcia rodzinne
(imprezy rocznicowe, chrzciny, 18-stki),
rauty,
imprezy plenerowe
(festyny, pikniki , imprezy dla dzieci),
bankiety,
studniówki,
bale sylwestrowe,
koncerty.

www.sochoba

nd.letnet.pl

socholuk@wp
Tel.: 60572586
1

.pl

MOTIV LEŻAJSK
ZESPÓŁ NA WESELE
MAMY NADZIEJĘ ,ŻE NINIEJSZA STRONA
POMOŻE PAŃSTWU W WYBORZE
ODPOWIEDNIEJ FORMY OPRAWY
MUZYCZNEJ,WASZEJ UROCZYSTOŚCI.

605 410

MÓWIĄ ŻE DOBRY ZESPÓŁ MUZYCZNY
TO GWARANCJA UDANEJ IMPREZY
ZESPÓŁ MOTIV DAJE WAM TĘ PEWNOŚĆ !
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z NASZĄ OFERTĄ.
PROPONUJEMY PAŃSTWU REWELACYJNĄ
OPRAWĘ MUZYCZNĄ.
PRZYSTĘPNE CENY DLA KAŻDEGO.
JEŚLI CHCESZ ZORGANIZOWAĆ
IMPREZE I SZUKASZ BARDZO
DOBREGO ZESPOŁU TO:

TRAFIŁEŚ POD WŁAŚCIWY ADRES!!!
GWARANTUJEMY PROFESJONALNĄ
OPRAWĘ MUZYCZNĄ ORAZ SCENICZNE
EFEKTY ŚWIETLNE NA TAKICH IMPREZACH
JAK: WESELA, STUDNIÓWKI, BALE
ANDRZEJKOWE, BALE SYLWESTROWE,
FESTYNY

MAREKPUK@ONET.EU
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Tel.: 601 772 780
Zespół Muzyczny DUO VIP – to zespół dla wymagających
i najlepszy wybór na Państwa imprezę np.wesele.
Każda impreza a w szczególności wesele jest dla nas wyjątkowe i staramy się bardzo, aby było również
wyjątkowe dla Młodej Pary i zaproszonych gości,wiemy jaka odpowiedzialność na nas ciąży i jak dużo
od nas zależy, dlatego zawsze pracujemy na 100% ponadto stosujemy odpowiednie dla danego
miejsca nagłośnienie i oświetlenie.
Wraz z Młodą Parą szczegółowo przygotowujemy scenariusz działań podczas wesela, co pozwala
uniknąć niepotrzebnych sytuacji i osiągnąć pełen sukces.
Podstawą składu jest duet muzyczny damsko-męski, ale na Państwa życzenie chętnie powiększymy
skład o dodatkowych muzyków np. saksofon.

Studio Projektów Artystycznych
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Zapraszamy do współpracy

www.duovip.pl
duovip@wp.pl

PROFESJONALNA... GRUPA... MUZYCZNA

DUO VERTE
DWIE RÓŻNE INDYWIDUALNOŚCI ORAZ UPODOBANIA MUZYCZNE, LECZ
UWAŻAMY TO ZA ZALETĘ, PONIEWAŻ KAŻDY Z OSOBNA WNOSI DO MUZYKI
SWOJE UPODOBANIA, TWORZĄC UNIKALNE BRZMIENIE.
WYRÓŻNIAMY SIĘ TYM ,ŻE PRACUJĄC ŚWIETNIE SIĘ BAWIMY, A NASZA
ENERGIA UDZIELA SIĘ PUBLICE.
KAŻDEGO KLIENTA TRAKTUJEMY INDYWIDUALNIE.
NASZE MOTTO: NIE DLA GŁUCHYCH
PONIEWAŻ NIE KAŻDY INTERPRETUJE WEDŁUG NASZEGO ROZUMOWANIA
WYJAŚNIAMY ZNACZENIE MOTTA.

KTO SŁUCHA NASZĄ MUZYKĘ, POSIADA WYRAFINOWANY GUST

KONTAKT:
NAPISZ DO NAS: DUOVERTE@WP.PL
GG: 5384472

TELEFON: 608-184-105

WWW.DUOVERTE.ENOC.PL

