So Band – zespół coverowy
Duża dawka energetycznej muzyki granej przez nas na
żywo, jest gwarancją dobrej zabawy, a niepowtarzalne
brzmienie instrumentów i intrygująca barwa głosu naszej
wokalistki, pozwolą Wam przenieść się zarówno w klimaty
rock’n'rolla i przebojów muzyki gitarowej jak i znaleźć się
na koncercie topowych gwiazd współczesnej sceny muzyki
pop, R&B, soul, blues, jazz, funk i innej.
Nasz zespół tworzą młodzi, ambitni, profesjonalni muzycy,
pełni zaangażowania i zamiłowania do muzyki.
Oferujemy oprawę muzyczną na imprezach firmowych,
różnego rodzaju eventach oraz imprezach okolicznościowych
(wesela, studniówki, bale, bankiety).Uświetnimy zarówno
wieczór jazzowy jak i imprezę okolicznościową. Gramy również
koncerty plenerowe i klubowe. Nasz repertuar jest bogaty, a na
potrzeby klienta jesteśmy w stanie przygotować wybrane przez
niego utwory.
Każdy z Was znajdzie coś dla siebie wybierając właśnie
nasz zespół!
Asia – wokal, Wojtek – gitara, Maciek -piano
Martin – bas, Patryk – perkusja

patryksobek@gmail.com
Tel.: 722 293 179

www.soband.pl

SO BAND

ZESPÓŁ COVEROWY

EFECT

Tel:. 604 113 631
pawel1256_96@wp.pl

ZESPÓŁ NA WESELE

Bogaty repertuar i doświadczenie w prowadzeniu wesel, bali, dancingów imprez firmowych i
okolicznościowych.
W skład zespołu wchodzą:

Ania-wokal-gitara,
www.kapele-wesele.pl/efect
Jacek-wokal-instrumenty klawiszowe,
Krzysiek-wokal-akordeon,syntezatory
Od powstania naszego zespołu zagraliśmy na bardzo wielu imprezach i nigdy nie spotkaliśmy się z
nie zadowoleniem.Potrafimy dopasować repertuar do każdego rodzaju imprezy z wcześniejszym
uzgodnieniem z organizatorami,podczas wesel prowadzimy różnego rodzaju zabawy aby nikt nie
miał czasu się nudzić.Bawimy tych najmłodszych jak i tych troszeczkę starszych zabawy również
ustalamy i omawiamy przed imprezą.Posiadamy profesjonalny sprzęt do nagłośnienia każdej
wielkości sali,oraz pojazd do jego transportu którym dotrzemy do państwa w każde miejsce.
Zapraszamy do wspólnej zabawy z Nami!

ZESPÓŁ EFECT TO GWARANCJA ŚWIETNEJ ZABAWY NA KAŻDYM WESEL

MUZYKA NA ŻYWO W PROFESJONALNYM WYDANIU!
Działamy na całym sląsku, lecz często wyjeżdżamy również w dalsze
zakątki kraju, czasem za granicą. Najczęściej można nas posłuchać na
podbeskidziu. Zepół BRAWO z Łodygowic k/ Żywca to grupa czterech
dobrych przyjaciół, która wie doskonale jak zagrać dobre wesele.
Każdy z muzyków ma bogate doświadczenie na różnych scenach
muzycznych co zapewnia wykonanie na najwyższym poziomie. Część
składu ma na koncie występy na dużych scenach, w telewizji, klipach
video, współpracę ze znanymi postaciami muzyki w polsce.
GRAMY TYLKO NA ŻYWO co w dzisiejszych
czasach jest cenione przez odbiorców,
szczególnie tych, którym muzyka nie jest
obojętna. Mamy transport - dojedziemy
wszędzie!!
Skład zespołu to:
Instrumenty klawiszowe, vocal
Gitara
Gita elektryczna
Gitara basowa
Perkusja, vokal
Gramy na różnych imprezach dużych
i małych, plenerowych i zamkniętych
od wielu lat.
Zespół dysponuje bogatym repertuarem, który na bierząco
stara się uzupełniać. Muzyka biesiadna, rockowa i taneczna od
lat 60', 70' do ostatnich hitów.
Na zamówienie możemy przygotować ulubione utwory.
Przygotowując materiał szczególną uwagę zwracamy na jakość
wykonania i brzmienie. Nie jesteśmy zwolennikami drogi na
skróty. Inwestujemy w instrumenty i nagłośnienie, aby muzyka,
którą wykonujemy brzmiała profesjonalnie. Wszyscy członkowie
zespołu są wykształceni muzycznie, co przekłada się na jakośc
pracy i wykonania.

ZAPEWNIAMY KONKURENCYJNE
CENY I WYSOKĄ JAKOŚĆ USŁUG.
Tel.: 501 006 492
bartoszpejs@gmail.com

www.zespolbrawo.com

Impressed-tej nocy uwierzysz, że umiesz tańczyć!
Jeżeli poszukujecie kapeli, która skutecznie
rozprawi się z Waszym przyjęciem serwując
pozbawione wyrazu i smaku "dania" po czym
zawinie się do domu pozostawiając na
parkiecie niewytańc-zonych gości, to...
szukajcie dalej "tego kwiatu jest pół światu".
Jeśli macie zamiar dać się "porwać
egzotycznym tercetom", za które lwią część
pracy wykonują dyskietki, a które mimo to
potraaią zaświad-czać o profesjonalizmie,
graniu na żywo i nie wiadomo jakich jeszcze
cud-ach... To jest już tylko i wyłącznie Wasz
wybór.
wy

Jesteśmy pięcioosobowym bandem wykonującym,
wyłącznie NA ŻYWO, utwory, które budowały
historię muzyki rozrywkowej na przestrzeni
dekad. Stąd poza tradycyjnymi klasykami
pol-sko i anglojęzycznymi, mamy też w
repertuarze piosenki fran-cuskie, włoskie,
rosyjskie, a nawet (!) perły rodem z Węgier czy
Fin-landii. Na scenie balansujemy pomiędzy
folkiem, rockIem, muzyką pop, ale nie boimy
się też brzmień dużo ostrzejszych, czy w drugą
stronę--inezyjnych klimatów soulu, jazzu...
Jesteśmy otwarci na współpracę. Chęt-nie
spotkamy się z każdym na żywo i pokażemy na
co nas stać

Jeśli jednak...
...jeśli jednak zależy Wam na dynamice i
elastyczności płynącej z muzyki granej NA
PRAWDĘ na żywo, jeśli interesuje Was
natural-ność reakcji i "feeling" wykonania...
Zapraszamy serdecznie! Nazywamy się
Impressed i w zasadzie sprawa jest jasna.

impressed.pl@gmail.com
www.impressed.pl T: 500 284 469

DUET
DANCE
DUET DANCE

Irek & Sonia

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług muzycznych na wysokim poziomie artystycznym: koncerty, saporty, bale,
bankiety oraz wszelkiego typu imprezy okolicznościowe. Nasz duet współpracuje z kilkoma agencjami artystycznymi
występując w kraju i zagranicą
Występowaliśmy także wraz z gwiazdami polskiej estrady (Doda, Natalia Kukulska, Leszcze, Gang Marcela i inni…)
Na wszelkich imprezach biesiadno - weselnych wymagających wodzireja oferujemy konkursy, zabawy, karaoke, mini kabaret, posiadając szeroki asortyment rekwizytów.
Telefon: 602474171, 602474171

irekmuzyk@gmail.com

www.duet-danc

www.duet-dance.pl

Ireneusz Cimała - muzyk, saksofonista, aranżacja muzyczna, instrumenty
klawiszowe, wokal, wodzirej.
W swoim dorobku artystycznym ma na koncie nagranie kilkunastu płyt oraz
współpracę z różnymi grupami muzycznymi, wielokrotnie występował poza
granicami kraju.
Sonia Kurpanik - wokalistka, instrumenty klawiszowe.
Laureatka wielu konkursów wokalnych.
Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Żorach.
Ekonomistka i Socjolog.

www.duet-dance.pl

www.duet-dance.pl

Moonlight

coverband

Profesjonalna obsługa muzyczna:
wesel, bankietów, studniówek, zabaw sylwestrowych
"Moonlight" to zespół muzyczny idealny dla Ciebie. Dla nas muzyka to nie tylko zawód, ale przede wszystkim
wielka pasja. Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę muzyczną imprez okolicznościowych tj. wesel,
studniówek, bankietów, zabaw sylwestrowych. Nasz zespół, poza świetną zabawą, zapewnia również
ciekawy i elegancki wizerunek sceniczny.
Posiadamy atrakcyjny i przekrojowy repertuar, przy
którym bawią się wszyscy bez względu na wiek. Utwory,
które wykonujemy na imprezach to największe przeboje
z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych, 80-tych i 90-tych oraz
współczesne hity słuchane w rozgłośniach radiowych.
W repertuarze posiadamy również utwory biesiadne,
góralskie, disco polo, tradycyjne piosenki weselne,
przeboje polskie oraz zagraniczne.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie.
Staramy się poznać jego potrzeby, wymagania czy
specjalne życzenia. Pozwala to nam na odpowiednie
przygotowanie i poprowadzenie uroczystości.
W przerwach serwujemy nastrojową, spokojną
muzykę, przy której przyjemnie się rozmawia oraz
degustuje weselne pyszności. Gramy głównie na
terenie województwa wielkopolskiego oraz
kujawsko-pomorskiego, docieramy także do innych
zakątków kraju.
Tel.: 667-877-590, 721-683-852
infodan@o2.pl
lenderadam2@tlen.pl

www.moonlight.net.pl

Powiadają, że dobry zespół muzyczny to przynajmniej połowa sukcesu - my uważamy, że nawet więcej. Dlatego
gwarantujemy wyśmienitą zabawę zapewniając muzykę wszystkim pokoleniom. Z muzyką związani jesteśmy na co
dzień, dlatego każda impreza jest udana i ma swój niepowtarzalny klimat.
Kierujemy się mottem: "Swoją pracę można wykonywać dobrze tylko z pasją."
Zespół składa się z czterech muzyków, pochodzących z okolic Bielska-Białej i Żywca:
- Adrian - śpiewa i gra na gitarze, prowadzi ogólnie pojętą konferansjerkę,
- Damian - gra na instrumentach klawiszowych,
- Mateusz - śpiew, gra na trąbce, flugelhornie oraz na instrumentach perkusyjnych,
- Tomasz - śpiew, gra na saksofonach (sopranowym i tenorowym).
Nasz zespół ma na swoim koncie wiele udanych imprez muzycznych. Muzyką zajmujemy się na co dzień, gdyż jesteśmy
grupą wykształconych muzyków (m.in. absolwent Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego). Wykonujemy praktycznie
każdy gatunek muzyczny co daje nam dużą elastyczność i możliwość oprawy imprez muzycznych tj.: wesela, bankiety,
studniówki, bale, przyjęcia, sylwestry, koncerty kolęd.
Przyjęcia weselne prowadzimy w sposób kulturalny i odpowiedzialny. Pracujemy na profesjonalnym sprzęcie
nagłośnieniowym oraz wysokiej klasy instrumentach. W naszej ofercie występują takie marki jak: Yamaha, LDM, Shure,
Sennheiser, AKG, ADS, Lexicon, TC Electronic i inne.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt
telefoniczny lub wysłanie zapytania drogą mailową.

Adrian - 698 63 73 24
Mateusz - 791 96 58 24
Tomasz - 792 18 40 52

www.zespolklimat.com.pl
zespolklimatt@gmail.com

Nasza przygoda z muzyką rozpoczęła się już w szkole podstawowej.
Najpierw 6 lat warsztatów w szkole muzycznej I stopnia, później występy
na akademiach szkolnych w szkole podstawowej jak i średniej, liczne
koncerty na festynach, prezentacjach szkół muzycznych itp., aż w końcu
wspólne pasje doprowadziły do założenia zespołu…
„Trzy razy Jeden” to trzy indywidualności. Czyli Rozalia, Sylwia i Wojtek.
Interesujący Facet i dwie fajne Babki, paczka przyjaciół, którzy zapewnią Ci
niezapomnianą imprezę, przy różnorodnej muzyce, w miłej i przyjemnej
atmosferze.
W swoim repertuarze mamy ponad 300 utworów, różnych gatunków
muzycznych. Są to utwory znane i lubiane, grane w niezwykłych
tanecznych aranżacjach, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować się
do gusta klienta.
Gramy na weselach, zabawach, studniówkach i innych uroczystościach
okolicznościowych. Zawsze dobieramy repertuar w taki sposób, aby
zarówno młodsi jak i starsi goście mogli tańczyć i śpiewać przy swoich
ulubionych hitach. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje
zleceniodawców.
Kilkanaście lat grania pozwoliło nam zdobyć, nie tylko ogromne
doświadczenie i obycie na scenie, ale także zbudować profesjonalne
wyposażenie sprzętowe i oświetleniowe, wszystko po to aby zadbać o
niepowtarzalny klimat na naszych imprezach.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

www.trzyrazyjeden.pl
woytas32@op.pl

Tel. 696-084-079, 68-384-13-72

Muzyka, którą gramy to standardy muzyki rock, rock&roll, pop i disco. W skład zespołu wchodzi sześciu
muzyków z wieloletnim doświadczeniem scenicznym. Graliśmy na jednej scenie z zespołami takimi jak:
Cree, Farben Lehre, Komety, Vavamuffin, Feel, Marek Piekarczyk, Oddział Zamknięty, Harlem, Coma ONA,
Mech, Proletariat, Lady Pank, Perfekt, Maria Peszek, Możdżer Band, Kuba Stankiewicz, KSU i wiele innych.
Używamy najwyższej klasy sprzętu ,dzięki czemu możemy zapewnić bardzo wysoką jakość brzmienia.
Pozytywna energia płynąca ze sceny, na której gramy z pewnością zadowoli wszystkich gości. Jeśli jesteście
zainteresowani organizacją imprezy z naszym udziałem, to gwarantujemy Wam 100% udanej zabawy.
Istnieje możliwość dostosowania występu do oczekiwań i potrzeb organizatorów. Jest możliwość podziału
setów programu na gatunki muzyczne. Jeśli macie życzenie zaprosić nas na koncert, z pewnością nie
odmówimy. Przyjęcie weselne? Czemu nie! Nie jesteśmy typowym zespołem weselnym, ale jeśli
oczekujecie czegoś więcej niż „przepłynięcia rzek” i „pokonania gór” to dzwońcie! Zależy Wam na
niecodziennej oprawie muzycznej przyjęcia weselnego, zaskoczenia gości zespołem grającym wyłącznie na
żywo, będziemy zaszczyceni tym, że możemy być z Wami w tak ważnym dniu.

Kontakt: e-mail: live.band@wp.pl www.ulb.com.pl
Tel: 516 060 784
Zapraszamy do odwiedzenia nas na portalach

RAM

Sprawimy, że wieczór z nami
będzie niezapomniany
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Zapraszamy do współpracy!

Gębice, ul. Kasztanowa 33/3
64-700 Czarnków
Tel.: 0-605604537

www.zespol-ram.pl
zm-ram@wp.pl

100% LIVE

Agencja muzyczna Introband

Oprawa muzyczna imprez oraz przyjęć okolicznościowych

Witamy serdecznie
Oferujemy profesjonalną obsługę imprez w pełnym zakresie wspartą wieloletnim doświadczeniem. Jeżeli planujesz
zorganizować udaną imprezę, przyjęcie weselne, bankiet firmowy, festyn, bal sylwestrowy lub każdą inną to trafiłeś pod
właściwy adres. W stylowym repertuarze grupy Intro znajdziecie największe przeboje światowej muzyki rozrywkowej w
brawurowych, pełnych charyzmy wykonaniach, które oprawiliśmy w doskonałe nowoczesne brzmienie.
W naszej ofercie można znaleźć profesjonalne nagłośnienie oraz oświetlenie, profesjonalnych Dj'ów, pokazy taneczne oraz
wiele innych atrakcji...

Skontaktuj się z nami a na pewno dobierzemy odpowiednią dla Ciebie ofertę!

503137565
intro@introband.pl

www.introband.pl

www.partymusicprojekt.pl

WWW.PARTYMUSICPROJEKT.PL
wokuch@o2.pl
Party Music Projekt to 3-osobowy zespół, który
wykonuje różne gatunki muzyki tanecznej. Jesteśmy
muzykami, którzy prócz wykształcenia muzycznego
posiadają bogate dooewiadczenie w pracy scenicznej i
studyjnej. Od lat czynnie zajmujemy się muzyką na
codzień komponując, aranżując, występując na
koncertach w charakterze muzyków sesyjnych oraz
realizując nagrania w studio. Projekt, który obecnie
Państwu przedstawiamy powstał w wyniku naszej
wieloletniej współpracy, a dotyczy oprawy muzycznej
imprez o charakterze tanecznym. Muzykę taneczną
wykonywalioemy już w różnych miejscach na świecie
dla międzynarodowej publicznooeci. Dzisiaj możemy
zagrać dla Państwa i wspólnie z Wami stworzyć
niezapomnianą atmosferę imprezy jednocześnie
dbając o wysoki poziom artystyczny, profesjonalne
brzmienie oraz zaplecze techniczne, takie jak
nagłośnienie, czy ooewietlenie.

Obsługa muzyczna uroczystości weselnych,
Studniówki, Sylwester, Karnawał, Andrzejki,
Wszelkie inne imprezy o charakterze tanecznym,
Prowadzenie imprez w języku angielskim,
Bale, dancingi, bankiety, imprezy firmowe.

Party Music Projekt

tel: 505 810 240 lub 604 552 691

Zespół Muzyczny RYTM istnieje od 1995 roku.
Gramy muzykę taneczną rozrywkową. Obsługujemy imprezy takie jak wesela, zabawy taneczne oraz plenerowe. Posiadamy własny transport, oświetlenie i nagłośnienie 2x6000W (w zależności od charakteru imprezy).
Pracujemy na sprzęcie znanych firm takich jak: YAMAHA, JBL,ADS, SOUNDCRAFT, POL-AUDIO... Zapraszamy do
współpracy osoby zainteresowane z woj. lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego... i nie tylko...- cała Polska.
Repertuar dopasowujemy odpowiednio do rodzaju imprezy i pod Państwa potrzeby. Gramy nie tylko to co umiemy ale
także to czego się od nas wymaga. Zadzwoń...,to nic nie kosztuje...

Najważniejsze punkty dotyczące naszej oprawy muzycznej:
kontakt z zespołem,
rezerwacja terminu,
koszt usługi muzycznej,
błogosławieństwo i pierwszy taniec,
powitanie pary młodej i gości weselnych,
piosenki na specjalne życzenie, dedykacje,
występ pary młodej z nami na scenie,
oczepiny,
podziękowanie dla rodziców,
czas trwania imprezy,
przerwy.

USŁUGI MUZYCZNE
TEL. +48 609 575 429
JURAS266TLEN.PL

KANON
zespół muzyczny

Jako jedyni w Polsce prowadzimy szałowe,
rozrywkowe wesela z bardzo uroczystym,
wytwornym wstępem.
Na ślubie i podczas pierwszego posiłku gramy w kwartecie
akustycznym utwory klasyczne. Ubrani jesteśmy we fraki.
Tańce gości rozpoczynamy "Polonezem", a zaraz po nim, kiedy
wszyscy goście myślą że Młoda Para na wesele zatrudniła zespół
muzyki klasycznej, zmieniamy image i grając muzykę rozrywkową
prowadzimy szałową zabawę do "białego rana". Stać nas na taką
różnorodność stylistyczną, ponieważ wszyscy członkowie zespołu posiadają
wyższe wykształcenie muzyczne.
Muzyka klasyczna, rozrywkowa, biesiadna - wszystko na najwyższym poziomie artystycznym.
Wodzirej, zabawy z gośćmi, konkurs karaoke i inne- prowadzenie imprezy w żartobliwym tonie, jednak należy mocno podkreślić,w kulturalny sposób.
Wszystko według przygotowanego scenariusza, bo wesele z zespołem Kanon nie jest dziełem przypadku, tylko grą aktorską realizowaną
przez zawodowych muzyków.
Ślub i wesele na pewno będą dla Was wydarzeniem wyjątkowym i niepowtarzalnym Zapraszając nas do współpracy sprawicie że Wasza
impreza będzie wyjątkowa i niepowtarzalna dla Was i dla Waszych gości - najlepsza na jakiej dotychczas byli.

Zapraszamy do współpracy
śluby i wesela, koncerty kameralne
i występy estradowe
KANON zespół muzyczny
Tel.: +48 601 290 163
E-mail: kanonband@onet.eu

ZESPÓŁ MUZYCZNY

Styl

Zespół STYL tworzą:
Krysia, Jola, Mariusz i Wojtek.
Działamy głównie na terenie woj.
mazowieckiego. Oferujemy profesjonalną oprawę
muzyczną wesel, balów, studniówek oraz innych
okoliucznościowych. Posiadamy bardzo
róznorodny repertuar, który często uaktualniamy.
Dobór utworów zawsze dostosowujemydo
potrzeb indywidualnego klienta.
Na życzenie klienta prowadzimy gry, zabawy,
konkursy, oczepiny. Robimy krótkie przery,
podczas których istnieje możliwość
odtwarzania muzyki z CD.
Dysponujemy własnym transportem i
profesjonalnym nagłośnieniem. W trakcie
imprezy staramy się zapewnić wyśmienitą
zabawę, a także zintegrować gości. Nasz
repertuar obejmuje wiele utworów biesiadnych,
które śpiewamy razem z gośćmi.

wesele
O rodzaju przywitania i pierwszego tańca decyduje Młoda Para.
W trakcie wesela, na życzenie klienta prowadzimy zabawy
integrujące gości np. wężyki, pociągi, kółeczka itp.
Grając utwory biesiadne zachęcamy gości do wspólnego z nami
śpiewania
Zabawy oczepinowe wcześniej ustalamy z Młodą Parą,
proponujemy między innymi:
tradycyjne rzucanie welonem i muchą
zabawę z owocami
"znajdz Młodą, Młodego"
konkurs z krzesełkami,
chóry
konkurs tańca
talerzyk i inne
Wykonujemy również na życzenie Młodej Pary
specjalne dedykacje dla Rodziców, wzruszający
moment, kiedy mogą im za wszystko podziękować.
Utwór do ustalenia np. "Cudownych rodziców mam",
"Serca dwa", "Przeżyłam z Tobą tyle lat" lub inne.
W trakcie wspólnej pracy na uroczystościach weselnych
poznaliśmy wiele wspaniałych par z którymi do dzisiaj
się przyjażnimy. Wiele rodzin powie o nas "nasz
rodzinny zespół", gdyż graliśmy po 2-3-4 razy.
Cieszymy się, gdy możemy współtworzyć atmosferę
i klimat wesela.

www.styl.hg.pl
styl@styl.webster.pl

Grupa Hazard występuje w aktualnum składzie od 7 lat. W skład zespołu
wchodzą doświadczeni muzycy specjalizujący się w muzyce tanecznej i
występuach estradowych. Zespół miał okazję wystepować na jednej scenie
razem z Krzysztofem Krafczykiem, Ryszardem Rynkowskim, Golec Orkiestra, Zespołem Trubadurzy i wieloma innymi znanymi postaciami rodzimego
rynku muzycznego. Grupa Hazard prezentuję wysoki poziom artystyczno
wykonawczy. Dodatkowym atutem naszej grupy jest wodzirej, który z
możliwością konferansjerską jest w stanie poprowadzić każdą imprezę od
wesela przez imprezy firmowe, estradowe i taneczne.
Zespół reklamuje się hasłem:

"Wodzirej i repertuar o jakim marzysz"
co jak najbardziej odzwierciedla działalność naszej grupy.

Kontakt:
Tadeusz Urbanski

Tel.: 501 097 373
www.grupahazard.webs.com

OPRAWA MUZYCZNA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
Zespół "Kaszmir" z Częstochowy jest zespołem coverowym. Posiadamy bogaty repertuar, na chwilę
obecną nasz zespół wykonuje około 300 utworów z repertuaru zespołów polskich oraz zagranicznych.
Skład zespołu liczy 5 osób, gramy ze sobą w niezmienionym składzie od 20 lat. Z tego wynika, że
posiadamy duże doświadczenie i obycie ze sceną. Gwarantujemy państwu dobrą oprawę muzyczną
każdej imprezy. Jesteśmy pewni, że każdy z państwa znajdzie w naszym repertuarze coś dla siebie
niezależnie od wieku i upodobań.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

WESELA

BALE
BANKIETY
IMPREZY PLENEROWE FESTYNY
IMPREZY INTEGRACYJNE
IMPREZY FIRMOWE

Zespół Muzyczny

Everest

Zespół powstał 1997 roku. Gramy cały czas w
niezmienionym składzie tj. trzech chłopaków i dziewczyna.
Posiadamy duże nagłośnienie systemu liniowego na imprezy plenerowe. Na naszym
nagłośnienu występowały takie zespoły jak:
Andrzej Sikorski, Pod Budą, Boys, TSA, Hanter, Impreza dla studentów
w Ciechanowie i wiele innych zespołów Disco Polo.
Gramy na:
- weselach,
- studniówkach,
- festynach i na innych imprezach.

Jesteśmy w stanie zagrać na terenie całej Polski
oraz poza granicami kraju.
P O Z D R A W I A M Y

zespół Everest
www.everest.xon.pl
tel.: 606 311 994, 698 186 414, e-mail: marekdziezyk@wp.pl
Pozdrawiamy i czekamy na Państwa wiadomości jak i telefony!

Agata Sadowska 506-167-989
Michał Polcyn 609- 704-826
CoveArt to zespół młodych, wykształconych, energicznych i pełnych pomysłów
muzyków. To zespół indywidualności, które razem - tworzą zgrany zespół i się
uzupełniają. Muzyka jest ich pasją, hobby oraz sposobem na życie. Kochamy to co
robimy i robimy to jak najlepiej potraaimy. W muzykę wkładamy całą duszę i
emocje. W swoim repertuarze posiadamy standardy światowej, polskiej muzyki
rozrywkowej oraz standardy jazzowe.
Wybierając nasz zespół mają Państwo pewność, iż usługi przez nas świadczone
będą wykonane na najwyższym poziomie. W sklad zespołu wchodzi wokalistka,
wokalista-który również gra na saksofonie, pianista, basista(kontrabasista),
perkusista oraz puzonista. Istnieje mozliwość rozszerzenia składu o
gitarzystę.Zespół posiada własne nagłośnienie.

www.coverart.com.pl
coveraart@op.pl

www.zespolmarakez.pl

O zespole
Na początek,parę słów o naszym zespole
Zespół muzyczny MARAKEZ, to grupa instrumentalno-wokalna specjalizująca się w oprawie imprez
rozrywkowych takich jak: wesela, bale, imprezy plenerowe itp.
Do każdych z tych imprez podchodzimy niezwykle poważnie,bo muzyka jest naszą pasją i sprawia nam
wiele radości.
Nabyte przez nas doświadczenie w branży rozrywkowej zaowocowało zarówno sprawdzonym i różnorodnym
repertuarem, jak i ciekawymi aranżacjami wykonywanych przez nas utworów.
Oprócz tego, że posiadamy profesjonalne nagłośnienie i efekty świetlne które nadają urok i swoisty klimat
każdej imprezie, dysponujemy również różnymi barwami wokalu,co pozwala nam wykonywać repertuar
zróżnicowany opierający się na przebojach z lat 60, aż po hity współczesne. Uważamy, że dobra muzyka to
gwarancja udanej imprezy a dobra opinia i zadowolenie klientów,to dla naszego zespołu sprawa
najwyższej rangi.

Skład zespołu:

Kontakt

37-403 Pysznica
ul. Wolności 156
tel. kom. 516-266-130
tel. kom. 505-129-473
tel. 15 841-02-16

MARCIN - założyciel i lider zespołu,instrumenty
klawiszowe,akordeon,vocal
ASIA - tamburyn,vocal
ZBYSZEK - gitara basowa,vocal
MARCIN - gitary, vocal
SZYMON - instrumenty perkusyjne

e-mail: zespol-marakez@tlen.pl

www.zespolmarakez.pl

ZESPÓŁ MUZYCZNY
WWW.ZESPOLTEST.PL
ZESPOLTEST@WP.PL

Jesteśmy zespołem muzycznowokalnym. Grupa nasza ma
wieloletnie doświadczenie.
Istniejemy od 1995 roku.
Zapewnia
Zapewniamy
oprawę muzyczną
na wszelkiego rodzaju imprezach
tanecznych jak: wesela, bale,
dancingi, festyny, studniówki
itp. na terenie całego kraju .
Posiadamy bogaty i bardzo
uniwersalny repertuar.
G ramy i śpiewamy na jednym z
lepszych zestawów
nagłośnieniowych jak POL
AUDIO, SILWER SOUND zasilane
wzmacniaczami JOLLY ROGER.
Nagłośnienie sterujemy za
pomocą miksera YAMAHA, a
nasze
nas wokale płyną przez
mikrofony SENNHEISER I SHURE.
Posiadamy sprzęt oświetleniowy
ﬁrmy MARTIN,DISCO TECH,
wytwornicę pary, wytwornicę
baniek mydlanych oraz
popularny stroboskop.
Trąbka ,saksofon ,akordeon
,bęben i tamburyno to
instrumenty na których gramy
podczas biesiady za stołami i
imprez plenerowych.
Jest możliwość
rozszerzenia
m
składu zespołu o kolejnych
muzyków.

JEDEN ZESPÓŁ - CZTERY GWIAZDY
The Best 4 to profesjonalny, pięcioosobowy
zespół muzyczny, wykonujący na żywo hity
czterech gwiazd światowego formatu:
MICHAEL JACKSON, QUEEN,
PHIL COLLINS, GEORGE MICHAEL.
Najbardziej
znane przeboje największych
Najba
gwiazd w niezwykle energetycznym
wykonaniu i profesjonalnym brzmieniu,
dają gwarancję niepowtarzanego wydarzenia
na każdym koncercie grupy !!!
The Best 4 to doskonała propozycja
muzycznego show zarówno na duże sceny jak
i kameralne wydarzenia, dla publiczności w
każdym wieku:
KONCERTY DNI MIAST PIKNIKI EVENTY
KONFERENCJE BANKIETY

Muzycy z grupy The Best 4 to doskonali
instrumentaliści, mający na swoim KONCIE

www.thebest4.eu

manager@thebest4.eu tel. 602 590 776

Wesołe chłopaki, dobra muzyka, ciekawy klimacik, a w pobliżu
same fajne dziewczyny - jednym słowem "Fraglesi". Zespół
daje o sobie znać już od 1993 roku. Na swoim koncie ma
wspólne koncerty z takimi gwiazdami jak: Piotr Rubik, Justyna
Steczkowska, Grażyna Łobaszewska, Halina Frąckowiak,
Wanda Kwietniewska, Robert Janowski, Rudi Schubert,
Golec uOrkiestra, Wojciech Kord i wiele innych. Grają i śpiewają
na imprezach
w całej Polsce i za granicą.
imp

tel. kom.: +48 602 590 776
em@il: pawel@fraglesi.pl
94179

Zespół AMBIT - Wybieraj Ambitnie !

Tel.: 696 820 805
513 109 690

kontakt@zespolambit.pl

www.zespolambit.pl
Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych
Witamy Państwa !
Zapraszamy do odsłuchania naszego materiału prezentacyjnego audio na naszej stronie internetowej www.zespolambit.pl .
To co nas odróżnia to ciągła ewolucja muzyczna, pełna odpowiedzialność, rzetelność, posiadanie sprzętu z najwyższej półki
oraz dużego nagłośnienia.
Zajmujemy się organizacją muzyczną wesel i innych imprez okolicznościowych podchodząc do klienta indywidualnie, spełniając
jego prośby dotyczące organizacji muzycznej imprezy.Posiadamy niemałe doświadczenie muzyczne.
TYLKO
MUZYKA Z "ŻYWYCH INSTRUMENTÓW" takich jak:
TYL
Perkusja akustyczna - Maciej Maternowski -gitara basowa - Krystian Karpiński -gitara elektryczna - Łukasz Kowalski -syntezator
naramienny - Mariusz Huk.
W AMBIT LIVE znajdziemy 3 osoby uzdolnione wokalnie - Agatę, Mariusza i Łukasza.
Zespół jest 5 osobowy (oferta cenowa dotyczy tego składu) z możliwością poszerzenia oferty o kolejnego
muzyka np.saksofonistę czy dj'a-prezentera.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na naszej stronie internetowej - www.zespolambit.pl
Współpracujemy również z innymi osobami których wykonywane czynności wiążą się z organizacją
wesela i imprez. Posiadamy własny transport dlatego jesteśmy w stanie dojechać do każdego miejsca
w Polsce.

BABYLON-BAND to zespół muzyczny z charakterem
Pasja • Doświadczenie • Profesjonalizm • Dobra zabawa
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BABYLON-BAND to pięcioosobowy zespół muzyczny.
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małopolskie, śląskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie.

Kontakt:
tel: +48 509 594 741
e-mail: babylon-band@wp.pl

www.babylon-band.pl

Skład zespołu tworzą: wokalistka, klawiszowiec, gitarzysta,
basista, perkusista oraz na specjalne życzenie skrzypek.
Katarzyna Gromadzińskaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Paweł Pietraszekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Wojciech Czarniakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Wojciech Makuch
Jarosław Marszałekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

www.dwaplusdwa.eu

Zespół muzyczny Dwa plus Dwa
zespół na wesele Starogard Gdański
Razem z kolegami stworzyliśmy grupę, by bawić innych i siebie
muzyką w najlepszej formie do tańca i zabawy. Żeby naszej muzyce
nie zabrakło piękna, delikatności i harmonii, męski skład uzupełnia
wokalistka, Ilona.
Nasz zespół liczy pięć osób i oferuje Państwu nowe, atrakcyjne
brzmienie.
Gramy tylko i wyłącznie na ŻYWO! Z wykorzystaniem syntezatorów,
gitary, perkusji oraz saksofonów. Muzyka przez nas tworzona, to
wynik naszych umiejętności.
Repertuar grany przez nas, to największe krajowe i zagraniczne
przeboje lat 60-90tych minionego wieku, aż do współczesnych, z
grupy muzyki rozrywkowej i rock, jak i również utwory „Disco Polo”.
Podchodzimy do każdego zlecenia indywidualnie, czyniąc
wszystko, by każde spotkanie z muzyką wykonywaną przez nasz
zespół zapadło na długo w pamięci wszystkich obecnych.
Zawsze jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, służymy radą, popartą
wieloletnim doświadczeniem.

Dwa plus Dwa – mocny skład,
wiele możliwości.
tel.: 602 576 243
email: kontakt@dwaplusdwa.eu

www.dwaplusdwa.eu

698 746 572
AKCES z Dąbrowy Górniczej
Nasze usługi świadczymy głównie na terenie Śląska i Zagłębia nie mniej jednak na życzenie Państwa
jesteśmy gotowi dojechać w każdy zakątek kraju.
Bogate, długoletnie doświadczenie muzyczne w branży weselnej, dancingów, bali sylwestrowych i
karnawałowych itp. podparte wykształceniem muzycznym oraz nieustanne doskonalenie naszego programu
sprawia, że dobór repertuaru z łatwością spełnia oczekiwania najbardziej wysublimowanych gustów.

...
.

wesela
koncerty
biesiady
jubileusze rodzinne

gwarancja powodzenia
każdej imprezy!

www.zespolakces.com.pl
akcesmaro@o2.pl

