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• Przywitanie Pary Młodej oraz Gości na sali Marszem Weselnem. 

• Wzniesienie toastu odśpiewanie „Sto lat”, zaproszenie gości do stołu na obiad. 

• Pierwszy Taniec przy dowolnej piosence wybranej przez Was. Możliwość pokazu pirotechnicznego 

– Fontana iskier. W ofercie również ciężki dym  ( dodatkowa opłata) 

• Zabawa taneczna przy muzyce: pop, rock, rock and roll, disco, disco polo, biesiada, zagraniczne 

przeboje, lata 70,80,90 (repertuar ustalamy według życzeń Państwa). 

• Muzyka w tle podczas przerwy. 

• Profesjonalne nagłośnienie oraz oświetlenie. 

• Występ wokalny w moim wykonaniu, gra na gitarze, saksofonie, keybordzie. 
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• Taniec rekreacyjny dla gości, rekwizyty , kapelusze, kwiaty hawajskie, pałeczki piankowe LED. 

• Zabawy dla dzieci: Kaczuszki, Baby Shark, Chocolate, A Ram Sam Sam  z maskotką Pingwina, 

Zająca. Rekwizyty dla dzieci, bransoletki świecące w ciemności (chemiczne światło) dla dzieci.itp 

• Zabawy i konkursy dla dorosłych np.: Jazda na rowerku, Taniec pingwina, Taniec z gwiazdami itp.   

( oczywiście wszystko ustalane z Parą Młodą) 

• Podziękowanie dla rodziców (utwór wybierają Państwo Młodzi). 

• Oczepiny. 

• Zabawa do ustalonej godziny.  

• Zwariowaną zabawę i dużo szaleństwa na parkiecie. 
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Wesele jednodniowe około 12/13 h cena 3000 złotych. 
Istnieje możliwość przedłużenia. 

 

 

 

 

Dodatkowo oferuje Państwu: 
 

1. Dekoracja świetlna Sali. 

2. Napis LOVE. 

3. Foto budka. 

4. Foto kamper.  

 

 

Każda uroczystość weselna jest dobierana indywidualnie do 

Państwa potrzeb. 
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O MNIE 

DJ, muzyk, wokalista, kompozytor i konferansjer. Gram na saksofonie, gitarze elektrycznej jak i 

akustycznej. Od kilku lat zajmuję się profesjonalną obsługą imprez: wesel, urodzin, bankietów, 

rocznic ślubu, dancingów oraz wielu innych.  

Imprezy prowadzę w jezyku polskim oraz niemieckim. Gwarantuję Państwu niesamowitą i 

niezapomnianą imprezę.  Grane przezemnie utwory upiększę żywymi instrumentami oraz 

instrumentami wirtualnymi.  

Prowadzę róznego rodzaju konkursy i zabawy dla dorosłych oraz dzieci. Zapewniam oświetlenie 

sceniczne jak i wystrój świetlny sali. Posiadam wysokiej klasy nagłośnienie .  

Jeśli szukają Państwo dobrej zabawy i profesjonalnej obsługi Waszego Wesela zapraszam do 

kontaktu. 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY 

NAPISZ LUB ZADZWOŃ 

798-963-051 


