Zespół Prestige Music
Z języka angielskiego słowo Prestige oznacza prestiż. Nazwa
zobowiązuje nas do ciągłego pogłębiania umiejętności wokalnomuzycznych, a także poszerzania repertuaru. Bogaty wybór
utworów, profesjonalne wykonanie i energia zagranych na żywo
przebojów dają gwarancję, że Presige to idealny zespół
muzyczny na wesele, studniówkę czy zabawę sylwestrową.
Wiemy jak rozbawić gości. Przy naszej muzyce bawią się osoby w
każdym wieku. Poderwiemy do tańca zarówno babcię, ciocię jak i
zbuntowanych nastolatków. Starsi biesiadnicy wyśmienicie bawią
się przy znanych szlagierach, młodsi zaś szaleją przy
współczesnych hitach muzyki rozrywkowej. Nie wahaj się i
zaproś nasz zespół muzyczny na wesele, sylwestra albo
studniówkę, a gwarantujemy niezapomnianą zabawę do samego
rana.

Członkowie
zespołu
weselnego
Prestige z Lublina to wykształceni
wokaliści i instrumentaliści.
Od wielu lat z powodzeniem działamy na scenie muzyki
rozrywkowej. Jesteśmy grupą zawodowych muzyków, których
umiejętności i doświadczenie są zawsze gwarancją doskonałej
zabawy i profesjonalnie poprowadzonej imprezy.
W granych przez nas przebojach odnajdziesz dźwięki klarnetu,
akordeonu, perkusji, gitary basowej oraz instrumentów
klawiszowych. Wisienką na torcie, dopełniającą doskonałe
rytmy, jest fantastyczny wokal. Wykształcenie i lata
doświadczeń sprawiają, że Prestige to doskonały zespół
muzyczny na studniówkę, sylwestra czy wesele. Rozbawimy gości
każdego rodzaju imprezy. Poznaj nas bliżej, przeczytaj o
naszych umiejętnościach i dokonaniach, a później daj się

porwać granej przez nasz zespół weselny muzyce.
Małgorzata – wokal żeński. Wokalistka o bardzo ciepłej
barwie głosu, świetnie odnajdująca się w różnej
stylistyce utworów. Laureatka programu Szansa na sukces.
Nasza perełka.
Mariusz – wokal męski, akordeon, instrumenty klawiszowe,
ale także manager i kierownik zespołu, a więc człowiek
dbający o szczegóły związane z przygotowaniem każdej
imprezy. Świetny klawiszowiec i wodzirej, który
poprowadzi każde wesele, studniówkę i bal z wysoką dawką
humoru, taktu i kultury oraz zadba, by cała grupa
zabrzmiała w pełnej okazałości. Absolwent szkoły
muzycznej w klasie akordeonu oraz organ.
Jacek – gitara solowa. Niezwykle utalentowany
gitarzysta, od wielu lat działający na scenie muzyki
rozrywkowej oraz w projektach rockowych. Potrafi
doskonale zaimprowizować wyjątkowe solo gitarowe. Wraz z
Tomaszem współtworzy zespół
niebawem wyda swoją płytę.

Macheezmo,

który

już

Tomasz – instrumenty perkusyjne. Bębniarz z wieloletnim
doświadczeniem scenicznym i studyjnym. Z niesamowitą
pasją podchodzi do każdej imprezy, w której uczestniczy.
Grający z takimi kapelami, jak Bimbeer oraz Macheezmo.
Obecnie, wraz ze swoim zespołem, pracuje nad nową płytą.
Na specjalne życzenie z zespołem Prestige dodatkowo występują:
Piotr (gośc.) – saksofonista.

Zabawimy gości na Twoim weselu
Lubelski zespół weselny Prestige Music poprowadzi biesiadę za
stołami wraz z akordeonem. Zaprosimy Was do wspólnego
zaśpiewania znanych polskich przyśpiewek. Nasz zespół muzyczny
pociągnie cię do wykonania dobrze wszystkim znanej „Ukrainy”,
„Pantofelka”, czy przebojów „Roczki” i „Szła dzieweczka”.

W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Gwarantujemy
przekrojowy repertuar – od utworów disco przez niezapomniane
hity z lat 70–90tych po najnowsze przeboje. Nie trzymamy się
stereotypów, lubimy różnorodność i dlatego chętnie sięgamy po
przeboje rozmaitych gatunków muzyki. Zespół muzyczny Prestige
Music zagra covery disco polo, dance cz popu, jak również
zaproponuje sporą dawkę mocnych dźwięków rock and rolla.

Jesteśmy zespołem na każdą okazję
Przekrojowy repertuar naszego zespołu muzycznego sprawia, że
każdy zawsze odnajduje coś dla siebie. Obok obszernego
„gotowego” repertuaru, na życzenie naszych klientów
przygotowujemy specjalne piosenki. Jesteśmy otwarci na Państwa
sugestie i chętnie stworzymy wspólną listę przebojów.
Zespół weselny Prestige to zarówno świetna muzyka jak i
profesjonalna oprawa różnego rodzaju przyjęć. Grupa
wykorzystuje najnowszej generacji nagłośnienie renomowanych
firm (Dynacord, FBT, PreSonus) oraz wyjątkowe oświetlenie
(głowy ruchome, lasery, reflektory LED PAR, efekty disco).
Nasz zespół muzyczny uświetni każdą okazję, a wesele, bal,
studniówka, sylwester czy impreza firmowa przekształca się w
niezapomniane widowisko.

