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muzykę wykonywaną w pełni na żywo, w oryginalnych aranżacjach
wysoki poziom wykonawczy i profesjonalne brzmienie
szeroki i elastyczny repertuar, dostosowywany do preferencji Klienta
obsługę konferansjerską
indywidualne podejście do każdego występu
nienaganną kulturę osobistą muzyków
otwartość na współpracę z Klientem i Uczestnikami imprezy
profesjonalne i niezawodne zaplecze sprzętowe
współpracę z profesjonalnymi muzykami i DJ-ami

EKG Music Band zajmuje się oprawą muzyczną imprez
organizowanych zarówno przez klientów prywatnych, jak i firmy
oraz instytucje publiczne, między innymi:
 imprez firmowych (bankietów, jubileuszy, konferencji, spotkań
integracyjnych, pikników firmowych, spotkań świątecznych)
 balów okolicznościowych (prywatek, dancingów, balów
ostatkowych / sylwestrowych / studniówkowych)
 imprez tematycznych / fabularyzowanych
 imprez sportowo-rekreacyjnych
 prezentacji / wystaw / wernisaży
 eventów o charakterze marketingowym (pokazów mody,
prezentacji barmańskich, działań promocyjnych)
 wydarzeń kulturalnych (festynów, pikników, dni miast)
CZAS USŁUGI: w przypadku każdej z tego typu imprez czas usługi
ustalany jest indywidualnie.
Ewentualna możliwość przedłużenia imprezy jest kwestią ustalaną
indywidualnie, przed lub w trakcie imprezy.
KOSZT USŁUG: ustalany indywidualnie.
KOSZT TRANSPORTU: na terenie Małopolski transport wliczony jest
w cenę usług muzycznych.
W przypadku pozostałych województw dodatkowy koszt
transportu wynosi 1 PLN brutto / 1 km od Krakowa (dojazd w obie
strony).
Usługi muzyczne finalizowane są wystawieniem faktury.

KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU DOWOLNEGO PAKIETU USŁUG
SPOŚRÓD CZTERECH PROPONOWANYCH:
1. standardowy skład zespołu
pięcioosobowy zespół
2. standardowy skład zespołu + DJ
pięcioosobowy zespół + DJ
3. standardowy skład zespołu + sekcja dęta
ośmioosobowy zespół
4. standardowy skład zespołu + DJ + sekcja dęta
ośmioosobowy zespół + DJ

WSPÓŁPRACA Z
 profesjonalnym DJ-em
To najlepsze rozwiązanie dylematu: ‘zespół czy DJ?’, który często
pojawia się przy wyborze odpowiedniej oprawy muzycznej
imprezy. Klient ma do dyspozycji jednocześnie dwa różne rodzaje
usług muzyczno-konferansjerskich, które uzupełniają się
wzajemnie, stanowiąc atrakcyjną całość.
następna strona ZESPÓŁ + DJ
 zawodową sekcją dętą
Podstawowy skład zostaje poszerzony o sekcję dętą i występuje
w składzie ośmioosobowym: wokal żeński, instrumenty
klawiszowe, gitara elektryczna, gitara basowa, perkusja, saksofon /
klarnet, trąbka, puzon (w tym wokale męskie). Repertuar
wykonywany przez zespół w tym składzie pokrywa się
z oficjalnym repertuarem, jak również zawiera dodatkowo
standardy muzyki jazzowej. Oryginalne aranżacje oraz pełne
brzmienie dużego zespołu nadają każdej
imprezie niezwykle atrakcyjnego i niepowtarzalnego klimatu.

ZESPÓŁ + DJ

PROGRAM WYSTĘPÓW

KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU DOWOLNEGO PAKIETU USŁUG
SPOŚRÓD DWÓCH PROPONOWANYCH:

W trakcie imprezy zespół wykonuje 40 minutowe sety taneczne
oddzielone 20 minutowymi przerwami.
W przypadku współpracy z DJ-em od samego początku imprezy
w 30 minutowych przerwach zespołu muzykę zapewnia DJ.
Ilość bloków muzycznych oraz czas ich trwania jest elastyczny,
dopasowywany na bieżąco do sytuacji.

1. Zespół (standardowy skład lub poszerzony o sekcję dętą)
wykonuje muzykę od czasu rozpoczęcia imprezy do uzgodnionej
z Klientem godziny; po tym czasie aż do zakończenia imprezy,
muzyka serwowana jest przez DJ-a.
2. Zespół (standardowy skład lub poszerzony o sekcję dętą)
wykonuje muzykę naprzemiennie z DJ-em od czasu rozpoczęcia
imprezy do uzgodnionej z Klientem godziny; po tym czasie aż do
zakończenia imprezy, muzyka serwowana jest wyłącznie przez DJ-a.
Zespół pracuje naprzemiennie z DJ-em: 30 minutowe sety taneczne
wykonywane przez zespół i 30 minutowe sety wykonywane przez
DJ-a (bez przerw pomiędzy).

W trakcie przerw (opcja zespół bez DJ-a) istnieje możliwość
odtwarzania muzyki mechanicznej przez zespół.
Playlista może zostać uprzednio przygotowana przez zespół lub
Klienta.
Oprócz oprawy muzycznej zapewnia się również stosowne
poprowadzenie imprezy w języku polskim, w razie potrzeby
również angielskim.
Repertuar oraz konferansjerka dostosowywane są zarówno do
preferencji i uprzednich sugestii Klienta, jak i charakteru imprezy.

