
 

 

 

 

 

Ile godzin gracie na weselu? 

Na weselach gramy jako zespół maksymalnie 10 godz. Od momentu wejścia młodej pary na salę 

weselną (ale maksymalnie do 2:00 w nocy). Zaraz po zakończeniu grania przez zespół, Waszą 

imprezę poprowadzi DJ-wodzirej. Zostanie on z Wami do godziny 5:00, spełniając muzyczne 

zachcianki najwytrwalszych gości, puszczając muzykę non stop, bez przerw. 

Czy zespół prowadzi całą uroczystość weselną? Kto przywita gości na sali / 

zapowie posiłki / zaprosi gości do zabawy? 

Oczywiście prowadzimy całą uroczystość weselną. Od przywitania was na sali, wzniesienia 

toastów, przez podziękowania dla rodziców i oczepiny aż do ostatniego gościa. Możemy to robić 

w dwóch językach: polskim, angielskim  

Jesteście z okolic Jeleniej Góry. Czy możliwe jest, aby zespół zagrał 

na weselu w innej miejscowości? 

Działamy głównie na Dolnym Śląsku, lecz chętnie zagramy także poza tym obszarem. Do 59 km 

od Jeleniej Góry oferujemy dojazd na miejsce gratis. Powyżej tej odległości doliczamy zarówno 

koszt transportu, jak i noclegu dla kierowcy. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy 

do kontaktu telefonicznego. 

Ile osób liczy Ewenement? Czy mogę wynająć zespół w mniejszym składzie? 

W skład naszego zespołu wchodzi 6 osób – 5 instrumentalistów i 4 lub 3 wokalistów (wokal 

damski i męski). Gramy tylko w pełnym składzie, ponieważ jakość brzmienia oraz odpowiedni 

poziom zabawy zapewniają wszyscy członkowie zespołu. Każdy z nas ma dokładnie określone 

zadanie, dlatego jesteśmy nierozerwalną całością. 

Nasz zespół współpracuje z DJ-wodzirejem, który może kontynuować prowadzenie Waszej 

imprezy w godzinach przez was wybranych.- wersja Vip 

Czy nie będzie za głośno? 

Tylko muzyka na żywo pozwala na prawdziwą zabawę. To energia płynąca z instrumentów, barwy 

naszych głosów i poziomu zaangażowania zespołu. Zależy nam, byście na własnej skórze poczuli 

prawdziwą moc muzyki. Jesteśmy jednak gotowi sprostać Waszym oczekiwaniom i jeśli 

tylko będzie za głośno, postaramy się grać delikatniej, mimo że trudno wyciszyć niektóre 



instrumenty np. perkusję. Zapewniamy, że będziemy otwarci na wszelkie uwagi dotyczące 

poziom hałasu. 

Czy możecie przygotować mój ulubiony utwór? 

Oczywiście! Z przyjemnością przygotujemy jeden utwór na wasze specjalne zamówienie. To może 

być piosenka na pierwszy taniec, piosenka dla rodziców albo po prostu wasz ulubiony utwór. 

Musimy o tym wiedzieć najpóźniej 10 dni przed weselem. 

Czy zespołowi należy zapewnić jedzenie, picie (także alkohol)? 

Prosimy o zapewnienie nam zarówno jedzenia, jak i picia. Nie wyobrażamy sobie pracować 

tak wiele godzin bez posiłku lub napojów. Jeszcze trudniej byłoby we własnym zakresie zapewnić 

sobie jedzenie, zamówić pizzę czy opuszczać salę „na kanapkę”. Z pewnością zaburzyłoby 

to organizację naszej pracy. Z chęcią wzniesiemy także toast za Wasze zdrowie. Możecie być przy 

tym pewni, że nie przysłoni nam to poczucia obowiązku oraz odpowiedzialności i wciąż sumiennie 

będziemy wykonywać naszą pracę, łącząc ją z pasją. Przypominamy, że sale weselne posiadają 

specjalny, korzystny cennik dla obsługi i warto z tego skorzystać. 

Jak długo trwają sety muzyczne i przerwy podczas grania? 

Jako zespół gramy 30-40 minut przerywając sety 15-20 minutowymi przerwami, które są nam 

niezbędne do rozluźnienia palców, zaczerpnięcia powietrza oraz zaspokojenia pragnienia. 

Z pewnością Wasi goście także będą potrzebować chwili odpoczynku, dlatego zawsze 

dostosowujemy się do ich potrzeb, a także harmonogramu obsługi gastronomicznej. 

Zapewniamy, że wszystko mamy zwykle dobrze opracowane, abyście byli w pełni zadowoleni. 

Od godziny 2:00-5:00 Waszą imprezę poprowadzi DJ- wodzirej, który puszcza muzykę bez przerw. 

 


