Ha nem akarsz sablon esküvőt
Olvass tovább bátran
A következő oldalakon megtudhatod, hogyan lehet egy leheletnyi
izgalmat csempészni a nagy nap bulijába

Elegáns party zenekar este
Különleges western műsor éjszaka
Két zenekar, két gázsi: helyett egy gázsi 

Kíváncsi vagy, hogyan garantáljuk a remek hangulatot?
A buli zene egyszercsak átcsap vadnyugati hangulatba…
- halk élő zenével várunk Benneteket
- vacsora alatt halk de kellemes zenét játszunk
- vacsora után buli szinte megállás nélkül
- csak akkor szakítjuk meg a zenét, ha valami történik (ceremóniamester beszél,
játék van, torta vágás, stb.)
- a legnagyobb slágerek játsszuk, vendégek kérhetnek számokat
- dalok sorrendje hangulatfüggő: nincs előre meghatározva

Ameddig Ti a tortát eszitek, a zenekar átöltözik:
- fergeteges amerikai country számok, mai amerikai (rock) zenék
- műsorunk izgalmas, fiatalos, lendületes: továbbra is mindenkihez szól
- énekesnős country együttes Magyarországon nem nagyon van, többnyire az
idősebb korosztály játssza ezt a műfajt, és többnyire régebbi számokkal, így a
közönség garantáltan „olyat kap, amilyet még nem látott…”

Ajánlatunk esküvőtökre:
1.) Show zenekar
6 fővel: Billentyű-ének, gitár, dob-ének, énekesnő, basszus gitár, hegedű: 270e Ft.
Árak tartalmazzák:
18-24 óra között a zenés műsor
(party zene, majd western zenék)
24-01 óra között: menyasszonyé a főszerep
Éjfélkor menyasszonytánc, majd menyecske tánc
(csárdás, vagy amit kértek)
Útiköltséget Pest megyén belülre (ezen kívülre 150 Ft/km)

Garantált ajándék: ceremóniamester
Ha fenti műsort megrendelitek, ajándékba
adjuk a műsorvezetőt és játékmestert:
így ceremóniamesterre nem kell külön pénzt kiadnotok.
(Ajándék értéke 50e Ft.)

„Jó jó, de én valami igazán ütőset szeretnék…”
Hogyan dobhatod fel még jobban a hangulatot?
Itt a megoldás:

2.) Show táncosok
- 10 táncos
- 15 perces show
(profi, látványos, egyedülálló program)
- Hangulatkeltés, táncba hívják a vendégeket
- tánctanítás a vendégeknek
Showtánc műsor ára: 50e Ft.
Komplett szolgáltatás (1-3.) megrendelése esetén a
táncosokat 50% kedvezménnyel biztosítjuk.
Olvass korábbi esküvőinkről: http://eskuvo-tervezo.hu/lilla-es-david-eskuvoje/

3.) Fergeteges buli hajnalig
Élőzene vagy DJ ???
A műsor folytatódhat ugyanezzel a zenekarral SZÜNET, ÉS FENNAKADÁS
NÉLKÜL (hosszas szünet, átállás esetén szoktak hazaszivárogni a vendégek….)
FERGETEGES BULI ZENÉKKEL
(latin, rock and roll, disco, rock, igény szerint akár mulatós zenék, stb.…)
Buli műsor ára: zenészenként megkezdett óránként 6e Ft.

(Zenekari létszám egyeztethető: min. 2 fő)
Vagy: DJ
DJ ára: megkezdett óránként 15e Ft.

Komplett szolgáltatás (1-3.) megrendelése esetén a
táncosokat 50% kedvezménnyel biztosítjuk.

Williams Country Rock Band
www.williamsband.hu
(Rock, cuntry, country rock, rock and roll stílusok)

After8 Party Band
www.after8party.hu

(Slágerek, disco, funky, örökzöldek, latin, stb. stílusok)

Bízunk benne, hogy különleges ajánlatunk elnyeri tetszéseteket.
Amennyiben bármilyen más elképzelésetek, kérésetek van,
szívesen megvalósítjuk, hívjatok bizalommal.

Féth Tímea
+ 36 30 241 1219
Williams Country Rock Band
info@williamsband.hu www.williamsband.hu

