ALIVE

ZAWODOWY ZESpoL MUZYCZNY

Szukasz ambitnego zespołu na imprezę firmową, bankiet, wesele ?
właśnie go znalazłeś !

Kim jesteśmy ?
ALIVE - to zawodowy, ambitny, 5-osobowy zespół muzyczny, który tworzą młodzi, profesjonalni muzycy z
wyższym wykształceniem muzycznym, uczestniczący na co dzień w różnych projektach muzycznych. Muzyka
jest naszą pasją. Wkładamy serce w to co robimy, dlatego każda impreza jest udana i ma swój
niepowtarzalny klimat. Zespół Alive gra zawsze 100% live! - co daje nam wiele radości, emocji, energii i
tworzy wyjątkową atmosferę imprezy !
Czym się zajmujemy ?
Głównym profilem działalności Alive jest: obsługa muzyczna imprez firmowych (eventów), bali
sylwestrowych, koncertów plenerowych i zamkniętych. Zapewniamy ponadto profesjonalną obsługę
konferansjerską, prowadzenie zabaw i konkursów dla uczestników imprezy, profesjonalne nagłośnienie z
akustykiem. Wieloletnie doświadczenie w branży muzycznej pozwala nam na trafny dobór repertuaru oraz
stylu prowadzenia imprezy, w zależności od jej charakteru oraz uczestników.
Co gramy ?
Alive to szalony coverband wykonujący z zamiłowaniem największe przeboje światowej muzyki rozrywkowej
od lat 60-tych do współczesnych, które porwą do tańca nawet najbardziej opornych i niezdecydowanych
uczestników imprezy ;-) W naszym repertuarze znajduje się ponadto cała paleta największych szlagierów
polskiej muzyki rozrywkowej. Coverband Alive to gwarancja doskonałej zabawy do białego rana !
Gdzie gramy ?
Działamy na terenie całej Polski, tak więc na Państwa życzenie dojedziemy w dowolny zakątek naszego kraju.
Dotychczas obsługiwaliśmy imprezy w miastach tj. Kraków, Warszawa, Wrocław, Łódź, Katowice, Poznań,
Szczecin, Gdańsk, Lublin, Białystok, Radom, Kielce, Bydgoszcz, Toruń.
Co jeszcze warto o nas wiedzieć ?
Alive to zespół który spełnia oczekiwania bardziej wymagających klientów. Dbamy o nienaganne wykonanie
techniczne i dobre brzmienie granych przez nas numerów, dlatego też nasza muzyka zawsze brzmi świeżo i
niepowtarzalnie. W przypadku obsługi większych imprez zapewniamy profesjonalnego akustyka, który
odpowiada za właściwe nagłośnienie imprezy.
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Zespół Alive to również profesjonalna obsługa konferansjerska imprezy połączona z prowadzeniem zabaw i
konkursów integrujących uczestników eventu. Jako jedni z nielicznych proponujemy organizację konkursu
karaoke w akompaniamencie profesjonalnego zespołu muzycznego (a nie playbacku - jak to najczęściej ma
miejsce). Spośród uczestników imprezy wybierane jest jury oceniające umiejętności wokalistów oraz
ochotnicy pragnący wziąć udział w konkursie. Na Państwa życzenie konkurs może być rejestrowany, a po
jego zakończeniu każdy z uczestników otrzymuje nagranie audio z całego występu.
Oprócz muzyki na żywo, zespół oferuje także muzykę odtwarzaną przez DJ.
Podstawa współpracy
Podstawą współpracy pomiędzy zespołem muzycznym Alive a organizatorem imprezy, jest zawarta na
piśmie umowa zlecenie, określająca każdorazowo m.in. rodzaj, termin, miejsce imprezy, czas wykonywania
zlecenia, rodzaj usług dodatkowych, koszty dodatkowe (np paliwo, nocleg), cenę za zlecenie oraz usługi
dodatkowe, szczegółowy sposób wykonywania zlecenia itp.)
Rozliczenie za wykonane usługi następuje na podstawie wystawionej faktury VAT.

CENNIK: (w celu uzyskania informacji o cenach, prosimy o kontakt)
IMPREZA FIRMOWA:
- obsługa muzyczna imprezy firmowej do 8 godzin:

...

(w cenie zawarta jest obsługa konferansjerska, bloki muzyczne po 40 min.)

- każda kolejna rozpoczęta godzina powyżej 8 godzin
usługi dodatkowe:
- prowadzenie zabaw integracyjnych

...
w cenie

(cena dotyczy prowadzenia do 2-óch zabaw, zorganizowanych w umownym
czasie trwania imprezy)

- zorganizowanie konkursu karaoke

w cenie

(cena dotyczy zorganizowania konkursu w umownym
czasie trwania imprezy)

- obsługa muzyczna imprezy przez DJ

...

(podana cena dotyczy obsługi muzycznej do 2 godzin, organizowanej
po upływie umownego czasu trwania imprezy)

- koszty transportu

...

(koszty transportu liczone są z Katowic)

BAL SYLWESTROWY:
- obsługa muzyczna Sylwestra do 10 godz.

...

(w cenie zawarta jest obsługa konferansjerska, bloki muzyczne po 40 min i 10 min. przerwy)

- w przerwach prowadzenie imprezy przez DJ
- koszty transportu

w cenie
...

(koszty transportu liczone są z Katowic)

PRZYJĘCIE WESELNE:
- obsługa muzyczna wesela do 12 godz.

...

(w cenie zawarta jest obsługa konferansjerska, bloki muzyczne po 30 min i 15 min. przerwy)

- koszty transportu

...

(koszty transportu liczone są z Katowic)

Wymagania:
- scena dla zespołu o wymiarach co najmniej 6 m (szer.)
- instalacja elektryczna z uziemieniem
- zapewnienie noclegu gdy odległość od Katowic do miejsca imprezy przekracza 250 km w jedną stronę
- zapewnienie posiłków w trakcie imprezy
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