OFERTA WESELNA

NOWOCZESNOŚĆ & TRADYCJA

W ofercie otrzymują Państwo

★

★

DJ'a / Prezentera, który od A do Z poprowadzi Państwa imprezę;

Wokalistkę Basię wykonującą utwory na żywo, Basia posiada piękny głos

podparty również doświadczeniem estradowym, tzw. „muzyka na żywo”

★

dodaje urozmaicenia i dynamiki;
Muzykę z różnych stylów i dekad, posiadamy szeroki repertuar, jesteśmy

także otwarci na życzenia muzyczne Gości podczas imprezy (tzw. dedykacje);

★

★

Profesjonalne nagłośnienie Turbosound IP 2000;

Oprawę świetlną, składającą się z ruchomych głów estradowych

★
★

EVOLIGHTS iQ 80 S;
Harmonie, estetykę, styl naszego stanowiska;

Wysoką kulturę osobistą w prowadzeniu imprezy.

Przykładowe zabawy

Nauka podstawowych kroków
tańca – blues, salsa lub inny – do uzgodnienia;
a następnie przetańczenie ich wspólnie w rytm
najbardziej znanych utworów z danego stylu;
Zabawa grupowa „Kolorowy zawrót głowy”
w formie quizu, w której zadaniem jest udzielanie
odpowiedzi przez drużyny za pomocą kart
kolorów; poprzez pytania odnoszące się do rzeczy
wszystkim znanych oraz formę odpowiedzi
drużyny mają dużo radości i śmiechu;
„Pociąg po Europie”, ze stacjami w różnych
krajach, na każdej z nich tańczymy krótko,
wszystkim znany dany taniec narodowy
(pokazywanie za zespołem);

Nauka tańca integrującego „Belgijka”;
Wizyta słynnego Jasia Fasoli z serialu
komediowego - „Mr. Bean”; Jaś będzie tańczył
wśród Gości, pozował do zdjęć oraz rozbawiał,
wizyta trwa do 15 minut;
Dodatkowo posiadamy zabawne rekwizyty
dla Gości, które mogą być wykorzystane do zdjęć
i zabawy;
Oferujemy także drobne nagrody za udział
w konkursach w postaci np. pamiątkowych medali,
i innych;
Zabawy oczepinowe do ustalenia
indywidualnie, w celu uwzględnienia Państwa
preferencji.

Nie lubimy stosować
gotowych schematów,
zawsze staramy się
poznać bliżej przyszłą
Młodą Parę i dostosować
program i zabawy tak,
abyście Wy i Wasi goście
byli zachwyceni.
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Zależy Wam, aby stanowisko
DJ'a komponowało się
z klimatem i wystrojem sali?

Nasz pulpit i sprzęt doda klasy
oraz szyku Waszej imprezie!

W celu pełnienia
usługi na najwyższym
poziomie pracujemy
na profesjonalnym
sprzęcie o wysokiej
jakości.

Zdolności muzyczne Pawła pozwalają mu
w roli DJ’a odpowiednio dobrać repertuar.
Zdolności aktorskie, wrodzony entuzjazm
i kreatywność tworzą z niego świetnego
animatora i konferansjera. Potrafi porwać
ludzi w szał wspólnej zabawy i tańca,
zachowując dobry smak i przyjemną,
radosną atmosferę.

Zawsze uważnie
śledzi klimat Gości
tworząc w ten sposób
unikatowe
uroczystości.

Cudowny głos Basi wykonującej świetne,
taneczne i spokojne utwory wywoła dreszcze
wśród Gości. Urozmaici to imprezę i doda
większej dawki emocji. Basia śpiewa specjalnie
dla Was, wkładając w to całe swoje serce!

Wykonuje najnowsze hity oraz najpiękniejsze
pieśni ślubne, miłosne i kościelne.

* odsłuchaj wokal na stronie - link na końcu prezentacji

Może zaśpiewać także
podczas Waszego ślubu
czy też innej uroczystości
w kościele.

Do akrobacji dźwiękowych zapraszamy
również najmłodszych!
Podczas Twojej imprezy animatorka
zabierze dzieci do krainy bajek poprzez muzykę
i inne zadania. Dzięki temu będą się bardzo
dobrze bawić i zintegrują się wzajemnie.

Serdecznie polecamy takie rozwiązanie!
Dzieci zyskują zajmujące, ciekawe atrakcje,
a rodzice mogą się spokojnie bawić.

Posiada także wiele
bajecznych rekwizytów.
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Jeżeli jesteście gotowi na sukces swojego
wesela, zadowolenie gości, wdrożenie w życie
wymienionych standardów, to nie czekajcie!
Zaufajcie intuicji i rozpocznijmy współpracę
już dziś!
Spotkamy się, omówimy szczegóły, zawrzemy
umowę i rozpoczniemy najwspanialszą
w Waszym życiu przygodę!

* podane ceny nie obejmują usługi oprawy w kościele oraz animatorki dla dzieci

Podejmij najlepszą dla
siebie decyzję!

DO ZOBACZENIA
NA WASZYM
WESELU!

tel. 698 619 348
akrobatykadzwieku.pl
kontakt@akrobatykadzwieku.pl

WYBIERASZ RAZ, WSPOMINASZ CAŁE ŻYCIE.

