
OFERTA   KONCERT 

Zwykle  zaczyna  się  następująco  :  „  …  Jesteśmy  prężnie  działającym  zespołem  muzycznym.

Jesteśmy  zespołem  twórczych  działań  i  inspiracji.  Jesteśmy  znaczącym  punktem  na  mapie

muzycznej  Polski.  A  potem?  Chronologiczny  spis  wszystkich  dokonań  z  koniecznym

podkreśleniem, że przez ponad 10 lat tworzył je „młody i ambitny zespół muzyków”. Tak byśmy

zaczęli,  gdybyśmy  uważali,  że  macie  Państwo  ochotę  przeczytać  kolejny  nudny  tekst

marketingowy.

Zaczynamy inaczej, bo inaczej działamy.

Jak działamy?

- bez wytyczonych granic – sprawnie poruszamy się w każdym stylu i gatunku

imprezy, nie przerażają nas różne jej formy i kształty

- bez narzuconych ograniczeń – przyjmujemy do realizacji nawet najbardziej

wymyślne plany i szalone projekty

- bez opracowanych schematów - każdy partner jest dla nas indywidualnością,

z szacunkiem i zrozumieniem podchodzimy do jego potrzeb

- bez uprzedzeń, które mogą obciążać i hamować – wyciągamy wnioski

z naszych doświadczeń, ale nie boimy się nowych, a nawet odważnie je prowokujemy

Ale za to towarzyszy nam:

- pasja tworzenia – poszukiwanie i budowanie nowych rozwiązań jest naszą misją

- niesłabnące zaangażowanie - konsekwentnie działamy do ostatniej minuty

każdego wydarzenia

- wiara w to, co robimy – co więcej: również wiara w to, co robią nasi partnerzy

- kreatywne podejście – twórcze wyzwania to coś, co nas mobilizuje do działania



Garść informacji technicznych:

Zespół tworzy grupa młodych i ambitnych muzyków, grających ze sobą od kilku lat. Odpowiednio

dobrany skład wykonawczy umożliwia  świadczenie usług na najwyższym poziomie.  Na uwagę

zasługują wokaliści, których barwy głosu wzajemnie się uzupełniają i brzmią niesamowicie. Skład

zespołu to siedmiu muzyków (wokal męski/konferansjer, wokal żeński, instrumenty klawiszowe,

perkusja, gitara basowa, gitara elektryczna, sax ).  Występ z dwoma wokalistami daje gwarancję

najwyższej jakości wykonania przez cały czas trwania imprezy.

Układ koncertu:

PROGRAM  KONCERTOWY wspieramy  programem  coverovym  „HIT  ME”  –  największe  hity,

polskie  i  zagraniczne,  w  nowoczesnych,  żywiołowych  i  dynamicznych  aranżacjach.  Zagrany

umiarkowanie dla  starszej  publiczności,  dynamicznie dla  młodszej-  dla  mieszanej  publiczności-

idealne rozwiązanie. Zawsze dobre rekomendacje.

Zapraszamy do współpracy wszystkich Organizatorów koncertów.

Zawsze możesz liczyć na zaangażowanie i pozytywną energię z naszej strony.


