
 

 

OFERTA OPRAWY MUZYCZNEJ WESELA 2019-2020 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Oferta oprawy muzycznej przyjęcia obejmuje: 

 
 
Prowadzenie imprezy jako DJ – Prezenter Muzyczny oraz Animator 
 

 Dobór odpowiednich utworów muzycznych z kolekcji największych hitów lat 60, 70, 80, 90 
 i najnowszych 

 Całościowa obsługa konferansjerska (przywitanie Młodej Pary i gości, prowadzenie oczepin 
oraz wszystkich ważnych momentów przyjęcia) 

 Oryginalne i autorskie zabawy na wysokim poziomie z wykorzystaniem gadżetów 
animacyjnych 

 Muzyczne dedykacje i pozdrowienia 
 

 

Muzyka na żywo 
 

 Francuska muzyka akordeonowa na żywo 
 Prowadzenie animacji przy dźwiękach akordeonu - śpiewniki dla gości (dla każdej pary) 

 Toasty i przyśpiewki animowane podczas przerw 

 

 
Nagłośnienie sceniczne  
 

 Bardzo dobrej klasy sprzęt nagłośnieniowy o łącznej mocy scenicznej 1600 Watt 
(wystarczający do nagłośnienia imprezy dla 200 osób na parkiecie) 

 Sprzęt odtwarzający firm Pioneer, Mackie, Reloop, Numark,  

 

Oświetlenie  
 

 Oświetlenie w najnowszej technologii LED – głowy ruchome, panele ledowe, efekty, laser  

 Całość oświetlenia podwieszona na profesjonalnej rampie oświetleniowej i osłonięta białymi 
screenami 

 Oświetlenie sterowane w systemie DMX 
 
 



__________________________________________________________________________________________ 

 

OFERTA CENOWA  2019-2020 

 

wesele do 12 godzin  (każda kolejna  100 PLN)                         -   3000  PLN 

poprawiny do 8 godzin                                                         -   1500  PLN 

wesele do 12 godzin + poprawiny do 8 godzin                -   4000  PLN 

 

Oprawa muzyczna ślubu cywilnego wraz z nagłośnieniem                         - 200 PLN 

Oprawa muzyczna błogosławieństwa rodziców w domu Pani Młodej     - 200 PLN 

Wynajem i montaż rustykalnego i podświetlanego napisu LOVE              - 300 PLN 

Dekoracja światłem Sali bankietowej (max 12 punktów świetlnych)       - 300 PLN 

________________________________________________________________________________ 

DOJAZD: Do 50 km od siedziby wykonawcy – gratis, za każdy kolejny kilometr (w obie strony) 2 PLN  

W przypadku zlecenia na wesele i poprawiny, oraz w przypadku gdy uroczystość weselna odbywa się w odległości 

większej niż 50 km od Wrocławia, zleceniodawca zapewnia wykonawcy nocleg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJ • NAGŁOŚNIENIE • OŚWIETLENIE • PROWADZENIE • MUZYKA NA ŻYWO 

www.soundandvoice.pl 

PAWEŁ MAZURKIEWICZ  +48 602848060 


