
endees oprawa muzyczna imprez
Cover Music Band OFERTA 2022/2023

 Witamy serdecznie! Poniżej przedstawiamy aktualne oferty na oprawę muzyczną imprez. 
Jeśli jednak żadna z proponowanych ofert nie jest wystarczająca to zapraszamy do kontaktu 
telefonicznego. Posiadamy szereg innych rozwiązań, które być może okażą się tymi właściwymi. 
Mniejsze składy 3 osobowe do tańca, tria akustyczne, duety, nagłośnienie i oświetlenie event'ów 
oraz występów artystycznych, DJ, konferansjer, wodzirej, karaoke muzyka na żywo, Live Act 
(akordeon, saxofon, skrzypce), dekoracja sali światłem LED, itp.

ZESPÓŁ 5 os.

 Skład: 1.wokalistka, 2.instr. klawiszowe/bas/wokal, 3.gitara/wokal, 4.perkusja, 5.saxofon.
(zgodnie z materiałami YouTube „ENDEES Live 2020”).

 Zespół wykonuje bloki/sety muzyczne (6-7) utworów co jest równe ok 30 minut.
 Przerwy między blokami muzycznymi 15 minut (chyba, że coś innego wynika ze scenariusza, np.: 

dłuższy posiłek, występ artystyczny, itp.)
 W przerwach odtwarzana muzyka w tle.
 Repertuar znajduje się na naszej stronie: www.drugastrone.pl w zakładce „Repertuar”.
 Cena zawiera transport do 50 km od Zielonej Góry.
 Profesjonalne nagłośnienie dopasowane do potrzeb danej imprezy.
 Profesjonalne oświetlenie sceniczne (scena + parkiet).
 Kompleksowe prowadzenie imprezy
 Doradztwo i pomoc w przygotowaniu scenariuszu imprezy.
 Cena dotyczy oprawy maksymalnie do godziny 04:00 lecz nie dłużej niż 11 godzin.

 (za rozpoczęcie uważa się moment pojawienia się uczestników imprezy).
 USŁUGA DODATKOWA: Dekoracja sali światłem LED

ZESPÓŁ 4 os.

 Skład: 1.wokalistka, 2.instr. klawiszowe/bas/wokal, 3.gitara/wokal, 4.perkusja.
 Skład zespołu pomniejszony o Saxofon.
 Zespół wykonuje bloki/sety muzyczne (6-7) utworów co jest równe ok 30 minut.
 Przerwy między blokami muzycznymi 15 minut (chyba, że coś innego wynika ze scenariusza, np.: 

dłuższy posiłek, występ artystyczny, itp.)
 W przerwach odtwarzana muzyka w tle.
 Repertuar znajduje się na naszej stronie: www.drugastrone.pl w zakładce „Repertuar”.
 Cena zawiera transport do 50 km od Zielonej Góry.
 Profesjonalne nagłośnienie dopasowane do potrzeb danej imprezy.
 Profesjonalne oświetlenie sceniczne (scena + parkiet).
 Kompleksowe prowadzenie imprezy
 Doradztwo i pomoc w przygotowaniu scenariuszu imprezy.
 Cena dotyczy oprawy maksymalnie do godziny 04:00 lecz nie dłużej niż 11 godzin.

             (za rozpoczęcie uważa się moment pojawienia się uczestników imprezy).
 USŁUGA DODATKOWA: Dekoracja sali światłem LED
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ZESPÓŁ & DJ 4 os.

 Bardzo szeroki repertuar (DJ może zagrać wszystko).
 Możliwość zagrania długich bloków muzycznych (do 1,5 h bez przerwy) w konfiguracji 

naprzemiennej DJ-zespół-Dj lub zespół-DJ-zespół.
 Zespół rozpoczyna imprezę – DJ kończy (godzina zakończenia pracy zespołu do ustalenia).
 Dwóch wodzirejów, co zwiększa atrakcyjność imprezy.
 Nasz DJ to jeden z członków zespołu - nie ma potrzeby angażowania dodatkowej osoby, co 

przekłada się na stosunkowo niskie koszty wzrastające usługi.
 Skład: 1.wokalistka, 2.instr. klawiszowe/bas/wokal, 3.gitara/wokal, 4.perkusja/DJ.
 Zespół wykonuje bloki/sety muzyczne (6-7) utworów co jest równe ok 30 minut.
 Przerwy między blokami muzycznymi 15 minut (chyba, że coś innego wynika ze scenariusza, np.: 

dłuższy posiłek, występ artystyczny, itp.)
 W przerwach odtwarzana muzyka w tle.
 Repertuar znajduje się na naszej stronie: www.drugastrone.pl w zakładce „Repertuar”.
 Cena zawiera transport do 50 km od Zielonej Góry.
 Profesjonalne nagłośnienie dopasowane do potrzeb danej imprezy.
 Profesjonalne oświetlenie sceniczne (scena + parkiet).
 Kompleksowe prowadzenie imprezy
 Doradztwo i pomoc w przygotowaniu scenariuszu imprezy.
 Cena dotyczy oprawy maksymalnie do godziny 04:00 lecz nie dłużej niż 11 godzin.

 (za rozpoczęcie uważa się moment pojawienia się uczestników imprezy).
 USŁUGA DODATKOWA: Dekoracja sali światłem LED

ZESPÓŁ & DJ 5 os.

 Bardzo szeroki repertuar (DJ może zagrać wszystko).
 Możliwość zagrania długich bloków muzycznych (do 1,5 h bez przerwy) w konfiguracji 

naprzemiennej DJ-zespół-Dj lub zespół-DJ-zespół.
 Zespół rozpoczyna imprezę – DJ kończy (godzina zakończenia pracy zespołu do ustalenia).
 Dwóch wodzirejów, co zwiększa atrakcyjność imprezy.
 Nasz DJ to jeden z członków zespołu - nie ma potrzeby angażowania dodatkowej osoby, co 

przekłada się na stosunkowo niskie koszty wzrastające usługi.
 Skład: 1.wokalistka, 2.instr. klawiszowe/bas/wokal, 3.gitara/wokal, 4.perkusja/DJ, 5.saxofon.
 Zespół wykonuje bloki/sety muzyczne (6-7) utworów co jest równe ok 30 minut.
 Przerwy między blokami muzycznymi 15 minut (chyba, że coś innego wynika ze scenariusza, np.: 

dłuższy posiłek, występ artystyczny, itp.)
 W przerwach odtwarzana muzyka w tle.
 Repertuar znajduje się na naszej stronie: www.drugastrone.pl w zakładce „Repertuar”.
 Cena zawiera transport do 50 km od Zielonej Góry.
 Profesjonalne nagłośnienie dopasowane do potrzeb danej imprezy.
 Profesjonalne oświetlenie sceniczne (scena + parkiet).
 Kompleksowe prowadzenie imprezy
 Doradztwo i pomoc w przygotowaniu scenariuszu imprezy.
 Cena dotyczy oprawy maksymalnie do godziny 04:00 lecz nie dłużej niż 11 godzin.

 (za rozpoczęcie uważa się moment pojawienia się uczestników imprezy).
 USŁUGA DODATKOWA: Dekoracja sali światłem LED
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DJ & Live Act 2 os.

 Skład: 1.DJ/wodzirej/konferansjer/perkusista, 2.muzyk/akordeonista/pianista/gitarzysta/wodzirej.
 DJ - energiczny i pełen pomysłów.
 Muzyczne Live Act czyli występy muzyka (np. akordeon) razem z DJ'em w formie mini koncertu 

lub podczas zabawy na parkiecie.
 Występy muzyczne duetu na żywo podczas wybranych momentów imprezy:

 - forma mini koncertu podczas uroczystej kolacji (event, urodziny, itp.)
 - oprawa muzyczna podczas uroczystego Tortu weselnego
 - karaoke z muzyką na żywo (my gramy - Wy śpiewacie).

 Dwóch wodzirejów/konferansjerów
 Profesjonalne nagłośnienie dopasowane do potrzeb danej imprezy.
 Profesjonalne oświetlenie sceniczne (scena + parkiet)
 Bardzo szeroki repertuar (DJ może zagrać wszystko).
 Kompleksowe prowadzenie imprezy.
 Doradztwo i pomoc w przygotowaniu scenariuszu imprezy.
 Cena zawiera transport do 50 km od Zielonej Góry.
 Cena dotyczy oprawy maksymalnie do godziny 04:00 lecz nie dłużej niż 11 godzin.

 (za rozpoczęcie uważa się moment pojawienia się uczestników imprezy).
 USŁUGA DODATKOWA: Dekoracja sali światłem LED
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