www.djsaxobeatandvocal.pl
djsaxobeatvocal@gmail.com
tel. 880 274 493
737 135 869

OFERTA 2020 r.


W ofercie znajduje się oprawa muzyczna oraz prowadzenie całego wesela (w tym wybrane zabawy,
konkursy dla dzieci i dorosłych - ustalane z Parą Młodą w trakcie spotkania). Oprawa muzyczna, czyli
odtwarzana oryginalna muzyka, utwory grane na saksofonie oraz wybrane utwory śpiewane na żywo (około
70% muzyki odtwarzanej i 30% muzyki granej na żywo). Przerwa pomiędzy setami trwa 10min,
a ich długość jest na bieżąco weryfikowana i dobierana przez Zespół Muzyczny.
Wszystko w bardzo wysokiej jakości na bardzo dobrym sprzęcie audio.

SZCZEGÓŁY OFERTY:

🎼 muzyka odtwarzana i grana na żywo
« prowadzenie konferansjerskie wesela oraz zabaw (na życzenie klienta)
« sax live
« wokal live
« muzyka w przerwach
« wyrzutnie dymu pod oświetlenie
« oświetlenie LED wysokiej jakości
« projekcja zdjęć i wideo na tv
« bańki mydlane
« oświetlenie sceniczne z wykorzystaniem głowic ruchomych, lamp par LED, laserów itp.
« zabawy : zapoznanie, pociąg ze stacjami (kankan, zorba, macarena, kazaczok, gangnam
style itp.), wyścigi na nartach, zoo, kareta, taniec z dyscyplinami sportowymi, miesiące z
rekwizytami, polonez, belgijka, tańce w kółku dla dzieci (taniec pszczółki Mai, kaczuszki,
boogie-woogie), gra hawajska LIMBO

Wszystkie szczegóły ustalamy przy podpisaniu umowy (podczas spotkania bądź online jeśli jesteście z
daleka). Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, zarówno jeśli chodzi o preferencje muzyczne jak i zabawy
itp.

Całkowity

koszt wesela to:

》 2500 złwesele jednodniowe do godziny 2.00
》 1000 zł 
poprawiny do godziny 22.00
》 300 złkażda kolejno rozpoczęta godzina
》 
dojazd do 100km GRATIS (każdy kolejny kilometr to 3 zł dla przykładu - dojazd z Rybnika do
Wrocławia to około 190km więc liczymy 90km x 3zł = 270zł dopłaty)

Rezerwacja terminu zostaje dokonana na czas 2 tygodni (w szczególnych przypadkach może zostać
wydłużona) do czasu spotkania lub podpisania umowy. Po tym czasie zostaje automatycznie anulowana.
Zawsze staramy się spotykać z Wami osobiście ale jeśli nie ma takiej możliwości to proponujemy
kontakt poprzez wideokonferencję (skype, messenger itp) bądź telefonicznie.

Pozdrawiamy DJ SAXOBEAT & VOCAL

