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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

OFERTA PRZYJĘĆ WESELNYCH skierowana jest do osób poszukujących
nietuzinkowej i rzetelnej oprawy muzycznej tak ważnego wydarzenia,
jakim dla przyszłych Małżonków jest ich przyjęcie weselne.
CZAS USŁUGI: od rozpoczęcia imprezy do godz. 4:00 lub 5:00.
Więcej szczegółów na następnej stronie.
Ewentualna możliwość przedłużenia imprezy jest kwestią ustalaną
indywidualnie, przed lub w trakcie imprezy.
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 + sekcja dęta
ośmioosobowy zespół
3. standardowy skład zespołu + DJ
pięcioosobowy zespół + DJ
4. standardowy skład zespołu + sekcja dęta + DJ
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 bez DJ-a

PROGRAM WYSTĘPÓW

Zespół (w standardowym składzie lub poszerzony o sekcję dętą)
wykonuje muzykę od czasu rozpoczęcia imprezy do godziny 4:00.
W trakcie imprezy zespół wykonuje 40 minutowe sety taneczne
oddzielone 20 minutowymi przerwami.
W trakcie przerw istnieje możliwość odtwarzania muzyki
mechanicznej przez zespół.
Playlista może zostać uprzednio przygotowana przez zespół lub
Klienta.

Ilość bloków muzycznych oraz czas ich trwania jest elastyczny,
dopasowywany na bieżąco do sytuacji.

ZESPÓŁ + DJ
KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU DOWOLNEGO PAKIETU USŁUG
SPOŚRÓD DWÓCH PROPONOWANYCH:
1. Zespół (standardowy skład lub poszerzony o sekcję dętą)
wykonuje muzykę od czasu rozpoczęcia imprezy do godziny 2:00;
od godziny 2:00 do godziny 5:00 muzyka serwowana jest przez
DJ-a.
W trakcie przerw istnieje możliwość odtwarzania muzyki
mechanicznej przez zespół.
Playlista może zostać uprzednio przygotowana przez zespół lub
Klienta.
2. Zespół (standardowy skład lub poszerzony o sekcję dętą)
wykonuje muzykę naprzemiennie z DJ-em od czasu rozpoczęcia
imprezy do godziny 2:00; od godziny 2:00 do godziny 5:00 muzyka
serwowana jest przez DJ-a.
Zespół pracuje naprzemiennie z DJ-em: 40 minutowe sety taneczne
wykonywane przez zespół i 20 minutowe sety wykonywane przez
DJ-a (bez przerw pomiędzy).

Występy EKG Music Band realizowane są w oparciu o bogaty
repertuar coverowy, obejmujący ponad 200 pozycji polskich
i zagranicznych hitów muzyki rozrywkowej o różnorodnej stylistyce
– tak, aby każdy mógł odnaleźć w nim coś dla siebie.
Zespół posiada również szeroki repertuar standardów muzyki
jazzowej oraz utworów biesiadnych i disco.
Na specjalnie życzenie istnieje możliwość poszerzenia repertuaru
o nowe pozycje (utwór do pierwszego tańca Młodej Pary,
dedykacja dla Rodziców Pary Młodej, czy inne).
Utwory te mogą zostać także odtworzone z płyty CD lub innych
nośników.
Oprócz oprawy muzycznej zapewnia się również stosowne
poprowadzenie imprezy w języku polskim, w razie potrzeby
również angielskim.
Również na życzenie Klienta zespół organizuje dodatkowe
atrakcje (oczepiny, podziękowania dla Rodziców Państwa Młodych,
zabawy integracyjne).
Konkurencje mogą zostać przeprowadzone w jednym bloku lub
zostać rozłożone na czas trwania całego przyjęcia.
Repertuar oraz konferansjerka dostosowywane są zarówno do
preferencji i uprzednich sugestii Klienta, jak i charakteru imprezy.

