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                                            GRANIE
Gram około 10-ciu godzin, nie robiąc przerw. Jedynie w czasie obiadu przy grających w tle
chilloutach pozwalam sobie na delikatną pauzę i spożycie posiłku. Całą imprezę obsługuję na
zasadzie wyczucia klimatu, nastroju i chęci gości w danym momencie. Zazwyczaj układa się to
sinusoidalnie: granie wolniejsze, delikatniejsze przemiennie z szybszym, energetyzującym. Trudno
wymagać od gości 100% obecności na parkiecie i na odwrót - wyłącznego okupowania stolików.

                                           MIKROFON
Używam mikrofonu, aby czynić honory, tj. powitanie gości, zaproszenia do wzniesienia pierwszego
toastu czy zaproszenie na uroczysty obiad. Jestem w ciągłym kontakcie z Młodą Parą i to wedle ich
życzenia używam często lub rzadziej mikrofonu. Nie jestem typowym wodzirejem, ale w sposób
klasycznie kulturalny prowadzę uroczystość. Mówię po polsku i angielsku, czasem używam
grzecznościowych zwrotów po francusku jeśli jest taka potrzeba.

                                             SPRZĘT

Zapewniam kompletną usługę. Dysponuję nagłośnieniem, oświetleniem, sprzętem DJ-skim i
oczywiście płytami. Używam aktywnych głośników Yamaha DXR15 o dużej mocy.

                                             ZABAWY
Na specjalne życzenie Młodej Pary w czasie tzw. oczepin uciekam się do bardzo subtelnych rozwiązań
- rzut welonem + 1 -2 zabawy - test zgodności itp. (ofertę zabaw przedstawiam Parze)

                                            PLAYLISTA
Playlistę uzgadniam z Młodymi, często dostaję całe listy piosenek, które chcieliby usłyszeć,
Zazwyczaj po spotkaniu i zapoznaniu się playlista weselna niejako układa się sama i dzięki rozmownie
można określić kierunek grania. Zwyczajowo nie gram disco polo ani biesiadnych utworów, uciekam
się do prezentowania jak najlepszej muzyki z klasą. Czynię wyjątki na specjalną prośbę Młodej Pary,
jednak zazwyczaj trafiają do mnie Ci, którzy w czasie wesela liczą na odmienne niż disco-polowe
wrażenia. Mimo to posiadam tzw. czarną skrzynkę na wypadek nieprzewidzianych "najazdów" wujków
i cioć życzących sobie koniecznie przykładowego "Parostatku" czy "Acapulco" ;) you never know...
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UMOWA

Z Parą podpisuję umowę, która zaliczkuje w wysokości 1500 PLN w przeciągu 15 dni 
od podpisania umowy.

KOSZT:
Cena za usługę to 3000 - 3800 PLN (w tym kompletna obsługa, dojazd, nocleg)

LINKI:

   www.petryczko.pl

blog weselny

kanał youtube playlista

KONTAKT

Monika Petryczko

petryczko@gmail.com  |  tel: +48 603 193 529

https://www.youtube.com/channel/UCrnHDp1SLV06GNx545Nsi6w/playlists?sort=dd&view=1&shelf_id=0
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