Oferta Zespołu Muzycznego

MULTI BAND.pl

✓ Zapewniamy profesjonalną oprawę muzyczną na sali,
wysokiej klasy nagłośnienie i oświetlenie imprezy oraz
usługę konferansjerską.

Zachęcamy do skorzystania
z naszej oferty.

✓ Nasz stały skład liczy pięć osób. Troje wokalistów,
w tym klawiszowiec, gitarzysta i perkusista.

Zapraszamy na spotkanie lub
próbę zespołu, podczas której
można posłuchać nas na żywo,
a także zobaczyć jak wygląda cała
oprawa sceniczna.

✓ Gramy w długich setach (około 40 minut),
praktykujemy 10-15 minutowe przerwy (w związku
z podawaniem przez kuchnię kolejnych punktów
menu przedział czasowy może ulec zmianie). Podczas
przerw odtwarzamy nastrojową muzykę w tle.
✓ Bogaty repertuar jakim dysponujemy zawsze
dopasowujemy do bawiących się Gości, dzięki czemu
potrafimy porwać do tańca nawet najbardziej
leniwych weselników.
✓ Standardowo kończymy dla Państwa grać o godzinie
czwartej nad ranem (istnieje możliwość przedłużenia
imprezy).
✓ Prowadzimy zabawy integrujące Gości na parkiecie,
o północy przewodniczymy tradycyjnym oczepinom.
Równocześnie jesteśmy otwarci na Państwa
propozycje zabaw i weselnych rozrywek.
✓ Przyjmujemy dedykacje, chętnie zagramy utwór
z dostępnego repertuaru na specjalne życzenie
Państwa Gości.

W przypadku pytań prosimy
o kontakt:

tel.: +48 694 956 647
mail: info@multiband.pl
strona: www.multiband.pl

Koszt obsługi przyjęcia weselnego jest stały.
Dojazd do 50 km od Krakowa w cenie.
Powyżej 50 km należy doliczyć koszty
dojazdu.
Istnieje możliwość przedłużenia imprezy
o kolejne godziny (za dopłatą).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
1. Z ilu muzyków składa się zespół?
Zespół Multi Band, to 5 wykształconych i profesjonalnych muzyków. Skład zespołu tworzą:
• Ania – wokal, konferansjerka
• Radek – wokal, konferansjerka
• Wojtek – instrumenty klawiszowe, wokal
• Wojtek – gitary
• Paweł – perkusja

2. Czy na naszym weselu zespół wystąpi w takim samym składzie, jak przy podpisywaniu umowy ?
Niezmienność składu personalnego zespołu jest dla nas tak samo ważna jak dla Państwa. Formacja w obecnym składzie jest
grupą zgranych i dobrze znających się muzyków, więc każdy z nas dobrze zna swoją rolę w zespole. Biorąc pod uwagę
zdarzenia losowe może okazać się niezbędne zastępstwo jednego z muzyków, bądź całego zespołu, co jak dotąd na
szczęście nie miało miejsca.

3. Co w przypadku zdarzenia losowego uniemożliwiającego występ jednego z członków zespołu, bądź
całego zespołu ?
W takiej sytuacji organizujemy zastępstwo pojedynczego muzyka, bądź całego zespołu, którego poziom wykonawczy jest
taki sam, bądź wyższy jak w zespole Multi Band. Powyższe decyzje są oczywiście wcześniej uzgadnianie z Państwem i mają
na celu zaspokojenie Państwa potrzeb i oczekiwań względem zespołu muzycznego.

4. Czy zespół posiada własne nagłośnienie oraz oświetlenie ?
Tak. Zespół dysponuje własnym, profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem oraz transportem, co pozwala na obsługę
całonocnych imprez do 300 osób, na terenie całej Polski.

5. Kiedy ustalamy dokładny przebieg i szczegóły wesela ?
Nie później niż tydzień przed datą Państwa wesela. Szczegóły wesela możemy ustalić podczas spotkania w Krakowie, drogą
mailową lub telefoniczną.

6. Czy możemy wybrać lub usunąć konkretne utwory z repertuaru zespołu ?
Tak. W tym celu na naszej stronie w dziale „repertuar” jest dla Państwa udostępniony aktualny spis wykonywanych przez
zespół utworów. Listę niechcianych utworów wystarczy przesłać na adres info@multiband.pl, nie później niż 2 dni przed
datą Państwa wesela.

7. Czy zespół może przygotować na nasze wesele dodatkowe utwory spoza repertuaru ?
Tak. Zespół może dla Państwa przygotować maksymalnie 2 utwory spoza aktualnie obowiązującego repertuaru. Aby zespół
mógł sprawnie opracować utwory, ich tytuły muszą być nam znane nie później niż miesiąc przed datą Państwa wesela.

8. O której godzinie zespół przyjeżdża na salę weselną ?
Kilka godzin przed rozpoczęciem wesela. Godzina Państwa ślubu to najczęściej moment, w którym zespół ma już rozłożony
oraz sprawdzony pod względem technicznym sprzęt na sali i gotowy do grania.

9. Czy zespół przywita na początku wesela naszych Gości ?
Tak. Nasi konferansjerzy przywitają Państwa Gości w Waszym imieniu, poinformują o najważniejszych sprawach, zaproszą
wszystkich do wspólnego toastu, a następnie do stołów.

10. Ile utworów wykonuje zespół w jednym bloku muzycznym ?
W jednym bloku muzycznym zespół wykonuje od 10 do 15 utworów (40-45 minut grania). Bloki muzyczne są przeplatane
przerwami 10-15 minut, w trakcie których jest odtwarzana spokojna muzyka w tle. Przerwy, w których wydawany jest gorący
posiłek, mogą się wydłużyć do maksymalnie 30 minut.

11. Czy zespół oprócz grania, prowadzi także oczepiny oraz zabawy integracyjne w trakcie wesela ?
Tak. Są to głównie zabawy na poziomie i mające na celu wspólną integrację grupową a nie wyciąganie na środek
pojedynczych osób i stawianie ich w niekomfortowej sytuacji.

12. Czy zespół przyjmuje dedykacje w trakcie wesela ?
Tak, zespół przyjmuje dedykacje podczas trwania wesela.

13. Co jeszcze robi zespół oprócz grania i prowadzenia wesela ?
Przede wszystkim dba o dobrą atmosferę na parkiecie, jak również o dobrą komunikację z Państwem oraz sprawny
przepływ informacji. Ustalamy z managerem sali o której są serwowane gorące posiłki, tak aby bloki muzyczne kończyły się
dokładnie w godzinie podawania tych posiłków. Kolejne zadanie to dbanie o sprawny przebieg ustalonej wcześniej agendy
wesela. Polega to głównie na informowaniu Państwa o kolejnym zbliżającym się punkcie wesela, takim jak na przykład
podziękowanie dla rodziców czy oczepiny.

14. Do której godziny gra zespół ?
Zespół gra do godziny 4:00 nad ranem, bez względu na to o której zaczyna się Państwa wesele. Dodatkowy czas występu
zespołu, wiąże się z dopłatą 500 pln za każdą rozpoczętą godzinę grania.

Dziękujemy za przeczytanie powyższego tekstu. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod
numerem +48 694 956 647 lub drogą mailową na adres info@multiband.pl
Pozdrawiamy serdecznie Zespół Muzyczny
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