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Są w życiu chwile, w których trzeba podjąć ryzyko i dać się ponieść 
szaleństwu. – Paulo Coelho 

Poszukujesz wytrawnego Wodzireja? A może DJ-a, który każdą imprezę 
rozkręci w najlepszą zabawę? Opowiedz nam o weselu Twoich 
marzeń… o imprezie ze snów. Realizację zostaw nam.
Doświadczony konferansjer - wodzirej razem z DJ Luca poprowadzą 
ponadczasową zabawę łączącą pokolenia. Przeboje lat 60-tych, 70-tych, 
80-tych, 90-tych oraz najnowsze hity, pierwszy taniec w chmurach, gra 
świateł… wzniosą Wasze wesele na wyższy poziom. 
Zapraszamy Was do współpracy! Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych…

Oferujemy:
‣ kompleksową organizację zabawy weselnej
‣ play-listę hitów lat 70’tych, 80’tych, 90’tych oraz przeboje XXI wieku
‣ granie na życzenie
‣ zabawy taneczne
‣ dekoracje świetlne
‣ sprzęt nagłośnieniowy
‣ taniec w chmurach
‣ najlepsze wyczucie imprezy
‣ otwartość na życzenia klienta
‣ doświadczenie w prowadzeniu dużych imprez 

Pakiet standardowy: Występ DJ-a + Wodzireja, nagłośnienie, 
oświetlenie 350 zł/h.

Dodatkowe atrakcje:
‣ Występ piosenkarki - 1000 zł.
‣ Taniec w chmurach - 500 zł.
‣ Dekoracja sali, pomieszczeń światłem - w zależności od wielkości 

obiektów 1000 - 2000 zł.
‣ Rzutnik do wyświetlania filmów - 150 zł.
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Kilka słów o nas:

DJ Luca: „Na profesjonalnej scenie gram od 2000 roku. Debiut podczas 
Balu Sylwestrowego dla 250 osób to było wspaniałe doświadczenie! Od 
tego czasu rozgrzałem setki imprez dla wszystkich kategorii wiekowych 
w szkołach, klubach, na weselach na terenie całego kraju w salach i w 
plenerze. Stale szukam wyzwań. Moje motto to „muzyka łączy 
pokolenia” niezależnie od tego czy zabawa jest dla 100 czy dla 10 000 
uczestników. Na co dzień pracuję jako inżynier informatyk, ale to 
muzyka jest moją pasją.”

Wodzirej Maciek: „Kreowanie kameralnych zabaw tanecznych jak i 
bogatych weselnych balii traktuję jak wyzwanie. Staram się zbudować 
międzypokoleniową zabawę łączącą rodziny i znajomych. Konkursy, 
tempo imprezy dostosowuję do charakteru zabawy i oczekiwań Młodej 
Pary.”

Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na każde 
pytanie.
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