OFERTA
DJ (zadba o właściwy klimat na Waszym Wydarzeniu oraz dostarczy Wam wysokiej jakości muzykę) ZOBACZ WIĘCEJ
DJ + WOKALISTKA (występy wokalne na żywo „wtrącane” subtelnie pomiędzy utwory grane przez DJ’a)
DJ + INSTRUMENT (występ DJ’a wraz z instrumentem na żywo – do wyboru perkusja, gitara, saksofon)
DJ + ZESPÓŁ (występy na żywo na początku wydarzenia, zakończone usługą DJ)
DJ + KARAOKE SHOW (wokalny Show na żywo i zabawa karaoke z Gośćmi - na przemian z DJ)

ZESPÓŁ – PEŁNY SKŁAD (6-7 osobowy skład, grający muzykę na żywo: wokal damski i męski oraz instrumenty) ZOBACZ WIĘCEJ
ZESPÓŁ – SKŁAD WOKALNY (2 lub 3 osobowy skład, śpiewający na żywo do studyjnej jakości podkładów, wokal damski i męski)
ZESPÓŁ – SKŁAD WOKALNY + INSTRUMENTY (duet wokalistów oraz 2-4 grające autentycznie instrumenty + półplayback w tle)
ZESPÓŁ + DJ (występ DJ’a naprzemiennie z Zespołem lub po występie Zespołu)
ZESPÓŁ + KARAOKE SHOW (wokalny Show na żywo i zabawa karaoke z Gośćmi - na przemian z występem Zespołu)
ZESPÓŁ VOCART BANQUET (duet wokalistów z pianistą, gitarą, instrumentami smyczkowymi itd. – standardy muzyki)

KARAOKE SHOW (niesamowity show przebojów śpiewanych na żywo oraz wspólna zabawa z Gośćmi) ZOBACZ WIĘCEJ
KARAOKE SHOW + DJ (występ DJ’a naprzemiennie z KARAOKE SHOW lub po występie KARAOKE SHOW)
KARAOKE SHOW FESTIWAL (festiwalowy przegląd wykonań wokalistów – nawet 10 osób – zakończony występem VOCART)
KONCERTY AUTORSKIE (ciekawe występy autorskie i zaproszone Gwiazdy na wydarzeniach) ZOBACZ WIĘCEJ
DEKORACJA ŚWIATŁEM (podświetlenie ścian, stołów itp.) oraz WYNAJEM NAGŁOŚNIENIA i OŚWIETLENIA ZOBACZ WIĘCEJ
SPRAWDŹ CENĘ
Aby uzyskać szczegóły dotyczące oferty VOCART, w tym informacje o dostępności terminu oraz cenie, prosimy o kontakt
mailowy na adres vocart@vocart.eu . Wystawiamy faktury VAT.
Repertuar i nastrój wydarzenia ustalany jest indywidualnie z każdym Zamawiającym.
Puszczamy muzykę w tle podczas przerw i na wstępie wydarzenia oraz prowadzimy konferansjerkę.
Nagłośnienie, oświetlenie, dojazd i nocleg są wliczone w cenę usług artystycznych w podstawowym zakresie.

PRESTIGE & VIP
Możemy spełnić także wyjątkowe wymagania poprzez jedną z naszych dodatkowych usług artystycznych i technicznych,
zawartych w pakietach PRESTIGE (więcej informacji na życzenie). Zapewniamy kompleksową obsługę techniczną wydarzeń.
OFERTA
Dostarczamy oprawę muzyczną i technikę na: BANKIETY, GALE, IMPREZY FIRMOWE i PROMOCYJNE, a także specjalizujemy się w
obsłudze wydarzeń sezonowych i prywatnych, jak: SPOTKANIA WIGILIJNE, STUDNIÓWKI, WESELA, BALE SYLWESTROWE itd.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.vocart.eu, gdzie znajduje się między innymi treść umowy,
repertuar i potwierdzenie naszego doświadczenia, wynikającego z obsługi ponad 1.000 wydarzeń.

KONTAKT
VOCART - PIOTR KULBICKI / Telefon: +48 506 143 132 / E-mail: vocart@vocart.eu
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