Agencja Artystyczna PICASSO Jarosław Hałas
ul. Witosa 16
21-300 Radzyń Podl.

www.picassoband.com
Dotyczy: Oferta oprawy muzycznej imprezy okolicznościowej wraz z opcjami dodatkowymi.

Oferta NR PB-01-2022
Szanowni Państwo.
Specjalizujemy się w oprawie muzycznej eleganckich przyjęć weselnych.
Wykonujemy największe światowe oraz polskie przeboje od lat 60-tych, 70tych, 80-tych aż po współczesne hity. Posiadamy w ofercie bardzo szeroki
repertuar, który dobieramy w zależności od rodzaju uroczystości oraz
zapotrzebowania klienta i publiczności. Gramy i śpiewamy na żywo.
Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem nagłośnieniowym oraz oświetleniowym.
Ponad 20 lat doświadczenia na różnych scenach i współpraca z
ciekawymi muzykami sprawia, że dajemy gwarancję udanej współpracy.
Ponadto dbamy o estetykę i pomagamy w koordynacji przebiegu przyjęcia
weselnego.

Skład zespołu:
- zespół składa się z pięciu osób
- dysponujemy trzema wokalami: żeńskim i dwoma męskimi,
- ponadto osoba prowadząca jest wodzirejem, który prowadzi zabawy
taneczne z gośćmi
Wykorzystywane instrumenty:
- perkusja
- instrumenty klawiszowe
- akordeon
- saksofon altowy, tenorowy
- gitara elektryczna, gitara akustyczna
- instrumenty perkusyjne, tamburyn, marakasy

W pakiecie podstawowym oferujemy:
1. Powadzenie wesela na wysokim poziomie od samego początku do
końca imprezy.
Przykładowy scenariusz
uroczystości weselnej

- powitanie młodej pary przez
wodzireja,
- toast z gośćmi,
- poprowadzenie poloneza z
gośćmi
- pierwszy taniec
- zabawa
- zapoznanie gości
- zabawa
- tort

- zabawa
- belgijka z gośćmi
- zabawa
- biesiada
- podziękowanie dla rodziców
- zabawa
- oczepiny (ok. 30 min)
- zabawa
- oficjalne pożegnanie ostatnich
gości

Dysponujemy mikrofonami bezprzewodowymi zarówno instrumentalnymi,
jak i wokalnymi, przez co możemy pozwolić sobie na bliższy kontakt z
publicznością.
2. Oprawę muzyczną przyjęcia weselnego.
Pięcioosobowy zespół muzyczny; gramy i śpiewamy na żywo:(perkusja ,
gitara, klawisze, saksofon oraz wokale). Dynamicznie prowadzimy wesele z
bardzo krótkimi przerwami głownie na gorące dania. Podczas biesiady
przebieramy się w stroje ludowe oraz zmieniamy kapelusze do zabaw
tematycznych w trakcie wesela.
3. Nagłośnienie oraz rampę z oświetleniem estradowym.
W dzisiejszych czasach bardzo ważny jest wygląd a my dążymy, aby
profesjonalnym oświetleniem jeszcze bardziej uatrakcyjnić państwa uroczystość.
Magia świateł wprowadza podczas naszego występu niesamowity klimat.
4. Podczas posiłków zapewniamy nastrojową muzykę.
Zawsze podczas posiłków, ale i podczas składania życzeń w lokalu,
podczas obiadu, kolacji czy sesji zdjęciowej jest odtwarzana nastrojowa muzyka.
5. Umowa do godz. 3:00 ( z możliwością przedłużenia).

W pakiecie rozszerzonym proponujemy.
1. Granie pod domem panny młodej, marsz, błogosławieństwo.
Jedziemy pod dom i gramy na instrumentach akustycznych muzykę
ludową;(saksofon, gitara, akordeon, tamburyn ).
2. W trakcie przyjęcia weselnego, wyświetlamy 10 min. pokaz
slajdów z nastrojową muzyką, ze zdjęć pary młodej od dzieciństwa
do dnia ślubu.
Młoda para dostarcza nam wybrane przez siebie zdjęcia około 40
sztuk. Przygotowujemy film, a w trakcie wesela wodzirej zaprasza młodą parę
wraz z gośćmi na środek sali gdzie wyświetlamy film na ekranie.(oczywiście
zapewniamy sprzęt do wyświetlania)
3. Dodatkowe zabawy integracyjne:
- kukułeczka
- YMCA
4. Sesja narzeczeńska młodej pary .
W ustalonym z parą młodą terminie wykonujemy sesję zdjęciową.
Młoda para otrzymuje 50 ujęć w pokazie slajdów oraz 10 zdjęć w formie
papierowej w formacie (15x21), wykonanych przez profesjonalne studio
fotograficzne.
5. Umowa do godz. 4:00 (z możliwością przedłużenia) .

Pakiet z drugim dniem wesela.
1. Powadzenie poprawin.
Przykładowy scenariusz

- powitanie gości oraz młodej pary tym razem już za stołami,
- toast z gośćmi,
- rozpoczęcie zabawy pierwszym tańcem na wesoło
- zabawa
- wspólne śpiewanie za stołami (konkurs mikrofon dla wszystkich)
- zabawa
- konkurs (jaka to melodia)
- śpiewanie z gośćmi
- kujawiak dla wszystkich
- zabawa
- oficjalne pożegnanie ostatnich gości
2. Umowa od godziny 14.00 do 20.00 ( z możliwością przedłużenia).
W trakcie zabawy drugiego dnia wesela, prowadzimy całkowicie
nową imprezę, z nowymi zabawami dla gości, inną muzyką, innymi zabawami
tanecznymi ( goście są troszeczkę zmęczeni, dlatego poprawiny prowadzimy
całkowicie inaczej, wszystko ustalamy z młoda parą).
Oczywiście z pełnym nagłośnieniem i oświetleniem i w pełnym
pięciosobowym składzie:)
W różnych regionach Polski drugi dzień... a czasem nawet trzeci, wygląda
zupełnie inaczej.....czasem jest to raut z nastrojową muzyką , gdzie goście mogą
porozmawiać i pożegnać się przed wyjazdem, czasem wspólna biesiada za
stołami gdzie wszyscy mogą dostać mikrofon i z nami śpiewać wspólnie
biesiadując, a czasem to tańce i szaleństwo tak jak pierwszego dnia lub
bardziej.....
Potrafimy poprowadzić zabawę w każdym scenariuszu:)

Jeżeli szukacie Państwo wyjątkowego zespołu na swoje
wesele, zależy Wam na eleganckim poprowadzeniu imprezy z
taktem oraz kulturą, zapraszamy do kontaktu telefonicznego,
lub osobiście do nas, aby omówić wszystkie szczegóły.
Z muzycznym pozdrowieniem Zespół PICASSOband.

501688827

