PEŁNA OFERTA ZESPOŁU MUZYCZNEGO
ROCK AND ROLL
Rozszerzona o dodatkowe informacje, niedostępne na stronie internetowej.

O ZESPOLE ROCK AND ROLL

Indywidualne podejście do klienta
Zespół Rock and Roll, jako jeden z nielicznych, oferuje usługi dostosowane do
indywidualnych potrzeb każdego klienta. Oferta może zostać zmodyfikowana według
Państwa uznania. Poniżej prezentujemy kilka przykładów:
- zmiana składu wykonawczego – występujemy w różnych składach, od 3 do 7 muzyków,
- w razie potrzeby oferujemy dodatkowe nagłośnienie (potrzebne wyłącznie podczas
występów w plenerze),
- na stałe współpracujemy z wodzirejem – istnieje możliwość skorzystania z jego usług
(imprezy prowadzimy także we własnym zakresie),
- dajemy możliwość wyboru instrumentarium (w obrębie muzyków, wchodzących w skład
zespołu).
Wszelkie szczegóły, dotyczące prowadzenia imprezy oraz repertuaru ustalamy
indywidualnie. Podczas spotkania ustalamy jej harmonogram oraz przebieg. W przypadku
wesel, dajemy naszym klientom pełną dowolność w wyborze zabaw i konkursów.

Niezawodność
W celu uniknięcia nieprzewidzianych sytuacji na drodze, podróżujemy dwoma
samochodami. Niezależnie od składu wykonawczego, mamy pewność, że zawsze dojedziemy
na czas. Przyjeżdżamy kilka godzin przed rozpoczęciem imprezy. Stawiamy na
niezawodność.
Jesteśmy profesjonalnymi muzykami i nie pijemy alkoholu w pracy.

Współpraca
Współpracujemy z operatorami kamer oraz fotografami. Rejestrujemy ścieżki audio
z naszych występów, a także zapewniamy oświetlenie. Każdy występ może być nagrany
w jakości studyjnej (196 kHz/24 bity/16 kanałów).

OFEROWANE USŁUGI
Zajmujemy się obsługą muzyczną:
- wesel,
- bankietów,
- imprez okolicznościowych,
- studniówek,
- bali sylwestrowych,
- konferencji.

Ponadto świadczymy usługi w zakresie:
- oprawy muzycznej ślubów,
- oprawy muzycznej poprawin – istnieje możliwość skorzystania z usług didżeja, wodzireja
lub zespołu w innym składzie wykonawczym (zwykle wystarcza dwóch muzyków),

Zaplecze techniczne
Dysponujemy najwyższej klasy sprzętem muzycznym. Nasze występy wyróżniają się
czystym, selektywnym i dobrze wystrojonym brzmieniem, które pozwala na wierne oddanie
szczegółów. Korzystamy z wieloletniego doświadczenia oraz niezawodności producentów,
takich jak np. Lexicon, Yamaha, Motu, czy RCF.
Zapas mocy jest wystarczający, aby obsłużyć większość sal. Przed występem
ustawiamy nagłośnienie tak, aby maksymalnie zniwelować niedoskonałości akustyczne
pomieszczenia. Posiadany sprzęt umożliwia obróbkę dźwięku w czasie rzeczywistym.
W trakcie występów robimy korekcję brzmienia, kompresujemy wokale oraz dodajemy
efekty.

Bloki muzyczne
Bloki muzyczne trwają około 40 minut, natomiast przerwy około 15. Gwarantujemy
wspaniałą, długą zabawę, przedzieloną krótkimi przerwami. Naszym zdaniem 15 minut to
optymalny czas, aby goście mogli odpocząć.

Prowadzenie imprez
Zajmujemy się oprawą muzyczną oraz prowadzeniem imprez. W przypadku wesel
organizujemy oczepiny oraz zabawy oczepinowe, prowadzimy konkury oraz komentujemy
najważniejsze wydarzenia. Podczas zabaw angażujemy wszystkich gości. Prezentujemy
wysoką kulturę słowa.
Unikamy zabaw dwuznacznych oraz takich, które mogłyby kogoś obrazić.
Podkreślamy ważne momenty wesela, takie jak pierwszy taniec, czy podziękowania dla
rodziców.
Oświetlenie
Dbamy o sferę muzyczną oraz wizualną występu, oferując usługę profesjonalnego
oświetlenia sceny. Posiadamy efekty świetlne oraz reflektory, których często używamy
łącznie z wytwornicami dymu.

REPERTUAR
Repertuar został przygotowany w taki sposób, aby każdy odnalazł w nim swój
ulubiony gatunek muzyczny. Wykonujemy muzykę polską, a także śpiewaną w obcych
językach (m.in. angielskim, włoskim i hiszpańskim). Sięgamy po twórczość lat 60. i 70. oraz
po utwory z najnowszych list przebojów.

Wykonanie utworów
Dobrze dobrane utwory to nie wszystko. Naszym zdaniem najważniejsza jest jakość
ich wykonania. Muzycy nie tylko wiernie oddają charakter utworów, ale przede wszystkim
prezentują ciekawe, autorskie pomysły wykonawcze. Ciekawe aranżacje, szalone tempa
i żywiołowe rytmy to cechy wykonania, które doceni każdy odbiorca.

WYKONAWCY
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 wokalistki, których barwy głosu wzajemnie się uzupełniają.
Minimalny skład zespołu to czterech muzyków (wokal żeński/konferansjer, wokal
żeński, wokal żeński/instrumenty klawiszowe, perkusja). Istnieje możliwość powiększenia
składu wykonawczego do 7 osób (wokal żeński/konferansjer, wokal żeński/instrumenty
klawiszowe, perkusja, gitara basowa, gitara elektryczna, saksofon). Ponadto współpracujemy
na stałe z wodzirejem, który może poprowadzić Państwa imprezę.
Kilkugodzinne śpiewanie jest związane z dużym wysiłkiem fizycznym. Występ
z dwiema wokalistkami daje gwarancję najwyższej jakości wykonania przez cały czas trwania
imprezy.

Dodatkowi muzycy
Posiadamy muzyków na zastępstwo. W razie choroby któregoś z wykonawców,
jesteśmy w stanie wystąpić w zmienionym składzie (w naszym zespole taka sytuacja jeszcze
nigdy nie miała miejsca).

Występy z akustyczną perkusją
W skład zespołu wchodzi muzyk, grający na perkusji. W naszym odczuciu jest to
jeden z instrumentów, który musi być na każdym koncercie.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
W związku z często powtarzającymi się pytaniami, przekazujemy dodatkowe
informacje na temat zespołu.

Czy prowadzicie wesela?
Zajmujemy się nie tylko obsługą muzyczną wesel, ale także ich prowadzeniem. Organizujemy
zabawy, konkursy oraz oczywiście prowadzimy oczepiny.

Do której godziny gracie?
Standardowy występ trwa do 12 godzin, do godziny czwartej.

Ile kosztuje występ?
Cena występu uzależniona jest od wielu czynników. Niestety, nie mając podstawowych
informacji na temat imprezy, nie jesteśmy w stanie podać na stronie internetowej cennika.
Prosimy o kontakt.

KONTAKT
Zespół muzyczny Rock and Roll
tel. : 690155486
email: rnr-band@wesela.ovh

