Oferta dla nowożeńców
Organizacja uroczystości ślubnej oraz wesela to ogromne
przedsięwzięcie. Na kilka tygodni przed samym wydarzeniem
Młodej Parze brak jest czasu na odpoczynek, a w dzień wesela
stres spędza sen z powiek. Nasz zespół muzyczny wychodzi
naprzeciw potrzebom Państwa Młodych i gwarantuje kompleksową
oprawę muzyczną. Wystarczy skontaktować się z nami i uzgodnić
najważniejsze kwestie, a całą resztą związaną z muzyką, sceną
czy oświetleniem zajmie się zespół weselny Prestige.
Zespół muzyczny z Lublina Prestige zapewnia doskonałą muzykę i
wyjątkowy repertuar, zawsze tworząc niepowtarzalną atmosferę
każdej uroczystości. Wśród granych przez nas utworów odnajdą
Państwo zarówno największe przeboje lat 70, 80 i 90, jak i
gorące hity XXI wieku. W naszej ofercie mamy szeroki przekrój
gatunków muzycznych, zaczynając od disco i popu, a kończąc na
mocnym rockowym uderzeniu. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło
nam dobrać optymalny skład naszego zespołu muzycznego. Za
świetną zabawę i doskonale brzemienia odpowiedzialni są
profesjonalnie wykształceni muzycy, który zagrają dla państwa
na:
Gitarze solowej
Perkusji
Instrumentach klawiszowych
Akordeonie
Całości dopełnią wspaniałe głosy naszych wokalistów, którzy z
powodzeniem wykonają zarówno największe polskie przeboje jak i
zagraniczne rovery. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje
związane z poszerzeniem tego składu, co jak najbardziej jest
możliwe ze względu współpracę naszego zespołu weselnego z
różnymi artystami.
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poprowadził wesele w języku angielskim. Jest to doskonałe
rozwiązanie jeśli spodziewają się Państwo gości z zagranicy.
Możliwość oprawy wesela w języku angielskim jest niemalże
koniecznością jeśli Panna Młoda lub Pan Młody są
obcokrajowcami. Jeśli stoją Państwo przed obowiązkiem
organizacji dwujęzycznej uroczystości proszę się nie wahać i
wybrać nasz zespół muzyczny.
Zgodnie z Państwa życzeniem, istnieje możliwość wykonania
bloku muzyki biesiadnej z akompaniamentem akordeonu, gdzie do
wspólnego śpiewu angażujemy wszystkich gości. Jesteśmy również
otwarci na Państwa wszelkie pomysły związane z uroczystością
weselną – wcześniejsze uzgodnienie ich z nami pozwoli
odpowiednio przygotować i zrealizować weselne marzenia.Od
momentu podpisania z nami umowy zyskujecie Państwo
niezawodnego partnera, który będzie wspierał Was swoją wiedzą,
pasją, zaangażowaniem i doświadczeniem w przygotowaniu Waszego
idealnego przyjęcia weselnego. Nasz zespół muzyczny zabawia
gości na terenie całej Polski i gwarantuje zabawę na wysokim
poziomie z dużą dawką humoru, kultury i pozytywnej energii.

