Oferta na wesela oraz imprezy okolicznościowe
Zapraszając nas do współpracy, możecie być Państwo pewni oprawy konferansjersko – muzycznej na najwyższym poziomie. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło
nam wypracować oryginalny i rozpoznawalny styl. Zajmujemy się obsługą muzyczną wszelkich imprez okolicznościowych, zadowolenie naszych klientów jest dla
nas największą nagrodą i satysfakcją.
Wykonujemy muzykę na żywo w pięcioosobowym składzie męskim.
Nasze instrumentarium to:
• instrumenty klawiszowe, akordeon
• gitara elektryczna, gitara akustyczna
• gitara basowa
• perkusja
• wokal ,chórki
Podchodzimy do każdego zlecenia indywidualnie, z pełnym profesjonalizmem
w zakresie sztuki muzycznej. Naszym priorytetem jest to, aby parkiet nigdy nie był
pusty i emanował pozytywną energią bawiących się gości.
Zależy nam także, aby wszystko przebiegało z klasą i w dobrym guście.
• Służymy pomocą w doradzeniu i ustaleniu przebiegu każdej imprezy oraz
poprowadzimy ją w całości.
• Nie boimy się nowych wyzwań muzycznych, na specjalne życzenie możemy
przygotować wybrane przez Was utwory.
• Zapewniamy kompleksowe nagłośnienie występu i odpowiednie oświetlenie sal
zamkniętych do 400 osób.
• Nasz repertuar przez lata był dopracowywany i dlatego zawiera same największe
hity muzyki rozrywkowej światowej oraz polskiej.
• Gramy w systemie: 45minut gry na żywo / 15 minut przerwy
• Gwarantujemy muzykę w krótkich przerwach zespołu, muzykę można przygotować
samemu na mp3 lub innym nośniku
• Wszystkie przerwy konsultujemy z szefem kuchni danego lokalu, oraz dostosowujemy do serwowanych dań

• Nasza usługa muzyczna trwa 12godzin od godziny ślubu. Istnieje możliwość
przedłużenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.
• Posiadamy własny scenariusz oczepin, jednakże zawsze dostosowujemy go do
życzeń oraz sugestii Młodej Pary.
• Prowadzimy zabawy i konkursy w trakcie imprezy
• Na życzenie Młodej Pary wychodzimy z biesiadą za stoły, wykorzystując instrumenty akustyczne.
• Zapewniamy własny transport i występujemy w całym kraju.
• Przy podpisywaniu umowy pobieramy zadatek w wysokości 500zł, co gwarantuje
zarezerwowanie wybranego terminu na wyłączność.
Cena za każdy występ ustalana jest indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy wszystkich, którzy cenią sobie
szeroki repertuar wykonywany na żywo!

Tel. 603-262-143
Tel. 511 -860- 783
megidoband.pl

