
Proponujemy Wam,

Kompleksową obsługę muzyczną Waszych uroczystości, z pełnym prowadzeniem 
konferancjerskim z kulturą i odpowiednio dozowanym poczuciem humoru. W trakcie imprez 
mamy przygotowanych sporo atrakcji, zabaw integracyjnych, z których trzeba tu wymienić 
Karaoke LIVE, zabawę w pociąg gdzie wszyscy goście zwiedzają stolice świata tańcząc ich tańce 
narodowe Zobra, kankan, samba, polka, … i wiele innych.

Muzycznie do tańca i do ... różańca: gramy Muzykę lat 60, 70, 80, 90, Disco-Polo, klasyka 
PoP, Rock i współczesne HITy z list przebojów zarówno w tradycyjnych jak i w nowoczesnych 
aranżacjach. 
Klasyka taneczna – walc, polka, tango, samba i tradycyjny repertuar biesiadny.

Jak Gramy / Ile gramy?

Na przyjęciach prezentujemy repertuar grany w setach od 5 do 10 utworów , dozując 
odpowiednio dawkę muzyki dopasowując się do scenariusza imprezy. W 15 minutowych 
przerwach odtwarzana jest muzyka mechaniczna z Naszej lub Waszej setlisty.

Zapewniamy Wam wysokiej klasy nagłośnienie oraz efektowne oświetlenie parkietu 
tanecznego.

Rezerwacja... i co dalej?

Od podpisania umowy aż do dnia przyjęcia służymy konsultacjami, dzieląc się 
inspiracjami w zakresie koncepcji prowadzenia uroczystości, proponowanych zabaw, toastów i 
doboru repertuaru.
Przebieg przyjęcia zawsze ustalany jest indywidualnie z odpowiednim wyprzedzeniem by w dniu 
przyjęcia wszystko zapięte było na ostatni guzik, i każdy szczególny moment będzie przez nas 
odpowiednio oprawiony.

Dzień przyjęcia...

Nasza zasada mówi, na godzinkę przed Waszym przyjściem jesteśmy gotowi na Wasz 
przyjazd.

Z Waszym przyjazdem witamy wszystkich zaproszonych gości, składając Wam życzenia i 
wznoszą toast z tradycyjnym Sto Lat.
Następnie w zależności od ustalonego przebiegu zapraszamy gości do składania 
życzeń i/lub zapraszamy w imieniu Pary Młodej na obiad. W tym czasie delikatnie 
gramy instrumentalne standardy muzyki rozrywkowej, jazzu Satin Doll, które są 
idealnym dopełnieniem lub inne zaproponowane przez Parę Młodą.

O nas / REWELSI

Jesteśmy zespołem muzyczny, a bardziej czworgiem 
przyjaciół, łączącymi w sobie profesjonalizm oraz 
zaangażowanie ze sporą dawką dobrego poczucia 
humoru.

Nie jesteśmy z tych..., którzy grają za karę, ale 
z Tych..., dla których granie na scenie jest jak wizyta 
dzieci w piaskownicy. Dlatego jesteśmy autentyczni, 
w pełni zaangażowani dając Wam radość.

Dobra zabawa gwarantowana!
Na żywo, na serio, na pewno. 
Z Nami to musi się udać!



Animatorki 
dla dzieci

Fajerwerki Dekoracja Oprawa 
Muzyczna 

Usługi eventowe: Usługi barmańskie:.pl

Współpracujemy i polecamy:

tel: 502 388 223

info@rewelsi.pl
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