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Sprawdź nas!

              www                                 instagram                           facebook
     zespol.weselnie.pl                 zespol_special          zespół na wesele SPECIAL

Posłuchaj

YouTube
  Zespół na wesele SPECIAL

Napisz lub zadzwoń

                email                             messenger                            telefon
         special@onet.eu               zespół SPECIAL              +48 608 753 389
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Więcej zespołu SPECIAL na   www.zespol.weselnie.pl   i na  facebook
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Gwarantujemy:
1. 3–osobowy zespół grający na żywo ( keyboardy, gitary, tamburyn, jajeczko )

 - wokal męski + keyboardy + prowadzenie imprezy + prowadzenie konkursów + sterowanie oświetleniem
 - wokal żeński + prowadzenie zabaw dla dzieci + tamburyn + jajeczko
 - wokal męski + gitara elektryczna + gitara elektroakustyczna + prowadzenie konkursów + DJ.

2. Doświadczeni muzycy z wykształceniem, gwarantujący występ na odpowiednim poziomie.
3. Repertuar omawiamy z zamawiającym wybierając pozycje ze spisu. 
4. Gramy około 45 min, lub do momentu gdy goście są na parkiecie, kiedy zaczynają schodzić jest to znak by 

zaprosić na przerwę. Przerwa trwa ok 10-15 min.
5. Na życzenie możliwe jest serwowanie setów DJ-skich z przygotowanej listy utworów.
6. Możliwość przygotowania przez zespół utworu „na życzenie” ( w miarę możliwości )
7. Prowadzimy wspólne śpiewy z gośćmi wchodząc w „tłum” z akordeonem, gitarą i tamburynem.
8. W przerwach serwujemy muzykę dopasowaną do chwili.
9. Organizujemy konkursy z nagrodami np: Taniec w płetwach, Jaka to melodia, Zabawa z krzesłami i fantami.
10. Prowadzimy i uczymy gości wspólnych tańców: Grek Zorba, Kan-kan, Kaczuszki, Belgijka.
11. Konferansjerkę całej uroczystości w tym konkursów - od wejścia Młodej Pary do zakończenia wesela.
12. Nagłośnienie dopasowane do miejsca. Posiadamy sprzęt do nagłośnienia przestrzeni zamkniętej do 500 osób.
13. Możliwość korzystania z mikrofonów bezprzewodowych – Młoda Para, goście. ( przemówienia, dedykacje )
14. Profesjonalne sterowanie oświetleniem sceny, parkietu i muzyków, przez magistralę DMX.
15. Transport sprzętu i muzyków na miejsce wykonania zlecenia do 30 km gratis.
16. Co najmniej dwa spotkania lub rozmowy telefoniczne ze zleceniodawcą:

- pierwsze: omówienie szczegółów oferty i podpisanie umowy.
- drugie ( ok. miesiąca-dwóch przed uroczystością ) w celu omówienia harmonogramu imprezy etc.

17. Doradztwo i podpowiedzi co do przebiegu uroczystości.
18. W miarę możliwości pełna elastyczność zespołu co do repertuaru i spraw technicznych.
19. Projektor w jakości HD wraz z ekranem 2.4 mb x 1.8 mb np. do wyświetlenia filmu z podziękowaniami.

Oferujemy:
1. Dodatkowego instrumentalistę grającego na saksofonie i klarnecie.
2. DJ odtwarzającego muzykę na zmianę z zespołem.
3. Poszerzony repertuar poza podstawowym przygotowywany na życzenie.
4. Oprawę muzyczną „wyprowadzin” z domu Panny Młodej i Pana Młodego.
5. Ciężki dym do pierwszego tańca w chmurach.
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Zespół dla wymagających
SPECIAL to zespół składający się z profesjonalnych muzyków oferujących występy na wysokim poziomie. 

Charyzma, wieloletnie doświadczenie, niespożyta energia powodują że, każdy występ SPECIAL-a to 
niezapomniane artystyczne show.

Jakie utwory gramy?
Zespół SPECIAL oferuje bardzo szerokie spektrum repertuarowe sięgając po różne gatunki 

muzyki rozrywkowej od spokojnych ballad przez pop, reggae, rock, także blues po muzykę 
biesiadną i disco polo. Zespół dopełnia zorientowany w temacie muzyki weselnej DJ, który 
na życzenie może zagrać dla gości w przerwie lub też na zasadzie osobnych setów.               

 

       

Przygotujemy zaproponowane  utwory
Zespół ( w miarę możliwości ) lub DJ przygotuje dla Państwa konkretne utwory, które chcieliby Państwo usłyszeć.
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Skład zespołu SPECIAL

                      Klaudiusz                                                     Joanna                                                  Grzegorz
wokal, instrumenty klawiszowe, akordeon          wokal, zabawy dla dzieci                                  gitary, wokal
                   zabawy i konkursy                                                                                                   zabawy i konkursy
             prowadzenie imprezy PL, EN                                                                                    prowadzenie imprezy DE

Więcej zespołu SPECIAL na   www.zespol.weselnie.pl   i na  facebook
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Poniżej zdjęcia z wesela na którym zastosowano nasz ciężki dym.

2021-01-01       Special -   Prawdopodobnie najlepszy zespół na Twoją imprezę            11/12

http://www.zespol.weselnie.pl/
http://www.zespol.weselnie.pl/
http://www.zespol.weselnie.pl/
http://www.zespol.weselnie.pl/


Kontakt

Klaudiusz Janus
+48 608 753 389
special@onet.eu

fb: Zespol na wesele SPECIAL
zespol.weselnie.pl
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