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Svadby

Svadby sú pre mňa ťažiskovou činnosťou a preto som sa rozhodol pre ponuku týmto
spôsobom.
Mojimi benefitmi pre klienta - väčšinou mladomanželov sú:
-

15 ročné skúsenosti s organizáciou a zabezpečovaním svadieb

-

komunikácia, flexibilnosť, ústretovosť, presnosť a precíznosť

-

záruka DJ-a (v prípade neočakávanej udalosti zaručujem adekvátnu náhradu)

-

prijateľné ceny, špičkový zvuk a osvetlenie

-

moderovanie a široký hudobný záber

Tradičná svadba
Zmes všetkého, čo dobrá svadba potrebuje. Hudobná produkcia je riešená tanečnými kolečkami, ktoré
sa striedajú. Ľudové kolečko po asi 15 minútovej prestávke prestrieda „moderné“. Moderné kolo je
vždy trochu iné a svadobčania sa môžu vyskákať na oldies, SK/CZ, latino, rock, pop, aktuálnych
hitoch a na všetko, čo sa za roky v hudbe odohralo. Ľudové kolečká sú tiež pestré. Okrem polky
a valčíka si svadobčania skočia na čardáše, cigánske, ale aj tango, prípadne originál repeťácke hity.
Výhodou tejto produkcie je rozmanitosť a fakt, že počas svadby si každý nájde tú chvíľu, kedy hrajú
práve jemu. Je vždy dobré ak sú na parkete rôzne generácie a je výborné ak sa bavia aj na hudbu,
ktorú si možno v aute nepustia. Produkciu samozrejme prispôsobujem požiadavkám svadobčanov
a v rámci možností plním ich želania, aj keď možno nie hneď v záujme hudobnej dramaturgie
a všeobecnej spokojnosti. Hudobnú produkciu dopĺňam komentármi a hláškami, moderujem čo sa
moderovať dá. Do mikrofónu nevrieskam a nerobím zo seba opicu. Sme predsa na svadbe a nie
v ZOO.
Počas prestávok hrá príjemný, živý podmaz a riešime program, hry a požiadavky svadobčanov,
družičiek a nevesty. Po polnoci hudobné kolečká často splynú do jedného mixu a svadba skončí ako
párty.
Na tradičnej svadbe je dobré realizovať čo najviac tradícií počnúc prípitkom, živió-m, prvým tancom,
cez rôzne hry až po začepčenie, prísahy a hádzanie kytíc končiac posledným „slaďákom“. Na tento
priebeh mám špeciálny „manuál“, ktorý dostanú do rúk organizátori svadby (prvý družba a družička)
priamo na akcii a môžu si vybrať, čo z neho budeme realizovať.
Takáto svadba utečie ako voda. Ak je doplnená harmonikárom v rodinách kde sa rado spieva,
tradičným začepčením alebo živým vystúpením je to prínosom pre celú akciu.
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SK/CZ svadba
Celú noc Československá, Česká alebo Slovenské tvorba vo všetkých žánroch. Ak hľadáte pre svojich
svadobčanov alternatívu a viete že si radi zaskáču a zahulákajú na pôvodné hity môže byť celá alebo
väčšia časť svadby v štýle SK/CZ párty. Je to spestrením najmä pre tých, ktorí sú už z Boney – M
unavení a znudení. K takejto svadbe si dokážete zaobstarať aj rekvizity. Odporúčam však
svadobčanov upozorniť pred alebo počas svadobnej zábavy, že takýto štýl ste si zvolili Vy a celkom
zámerne. Samozrejme sa dá aj na takejto svadbe vrátiť k štandardnej hudobnej produkcii.
Aj na SK/CZ svadbe môžeme riešiť zvyky a tradície podobne ako na tradičnej svadbe.

Party svadba
Nie každý chce na svadbe počuť ľudovky, hrať sa hry alebo riešiť tradície a radšej by sa bavil na párty
hity prevažne z rokov ´80 ´90 ale najmä súčasnosť na diskotékach. Ak bude osadenstvo prevažne
mladšie, alebo ak ľudovú hudbu zabezpečí živá muzika, bude mi radosťou ponúknuť práve túto
hudobnú produkciu.

Chill-Out svadba
Hlavne prežiť pekný deň! Pohyb na parkete k tomu možno niekto ani veľmi nepotrebuje, ale
predstavuje si skôr príjemnú elektronickú hudbu, rozhovory so svadobčanmi, a krásnu noc, prípadne
ráno. K tejto produkcii ponukám živého gitaristu, ktorý na španielke zahrá známe aj menej známe
melódie. S takouto svadbou prekvapíte a budete originálny. Samozrejme nie je žiadnym problémom
zahrať niekoľko tanečných hitov, ak bude komu. Svadba z ktorej pôjdu svadobčania oddýchnutí,
zrelaxovaní a nie spotení. Veď kto a kde napísal, že sa musí skákať.

Oldies svadba
Ani jeden hit novší ako 10 rokov! Všetko staré dobré vyskakovačky vo všetkých žánroch. Oddýchnete
si od rádiových hitov. Ľudovky môžu ale ani nemusia byť. Pri skladbách, na ktoré sa viažu spomienky
utečie noc rýchlo. V prestávkach bude naozaj o čom hovoriť. Pokojne si oblečte „zvonáky“ a leskú
košeľu. Glam rock, funky, soul, klasický rock a rock´n ´roll, elektro, pop aj latino hity od tých najväčších
interpretov celú noc. Naozaj dobrý výber, len treba svadobčanov informovať, že to bude takto a nijak
inak.
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Špeciálna ponuka

Gitara
Ku každej svadbe viem zabezpečiť gitaristu, ktorý vám cez prestávku zahrá na španielskej gitare
množstvo melódií. Je to výborné spestrenie pre tých, ktorým je harmonika proti srsti a nechcú
investovať do väčšieho živého telesa. Gitarista hrá svetové melódie ale aj domáce hity. Ak ho
doprovodíte spevom neurazí sa.

Karaoke
Ak viete, že medzi Vašimi hosťami budú aj hviezdy, ktoré majú radi mikrofón, nech sa páč. Plátno,
podklad a texty sú pripravené, stačí si vybrať hit.

Videoprojekcia
Vidieť mladomanželov ako deti, fotky z dovoleniek, s priateľmi, rodinou .. zostrih z videá z dovolenky,
videogratulácie zaznamenané pred svadbou alebo počas nej ... s plátnom a projektorom sa dajú
vyčarovať kúzelné chvíle na Vašej svadbe. Určite zostanú krásne spomienky. Na to svadba predsa je.

Výzdoba
V prípade požiadavky na výzdobu sály, kostola, obradnej siene alebo iných interiérov a exteriérov
spolupracujem s profesionálnou firmou, ktorá dokáže splniť od bežných až po najťažšie nároky klienta.

A všetko ostatné ...
Rovnako disponujem dlhým zoznamom harmonikárov, fotografov, kameramanov, zabávačov,
starejších, kúzelníkov, striptériek a striptérov, svadobných kapiel a mnohých iných telies, ktoré by
mohli vašu svadbu posunúť.
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Ceny
Štandard: 320 €
Svadba do 60 svadobčanov v interiéry v trvaní cca 12 hodín. V cene je základné ozvučenie, základné
osvetlenie, štandardná hudobná produkcia (tradičná svadba).
Štandard plus: 380 €
Svadba nad 60 svadobčanov v interiéry v trvaní cca 12 hodín, V Cene je výkonné ozvučenie,
zložitejšie osvetlenie parketu, štandardná hudobná produkcia (tradičná svadba).
Štandard extra: 450 €
Svadba nad 60 svadobčanov v interiéry v trvaní cca 12 hodín, V Cene je výkonné ozvučenie,
zložitejšie osvetlenie parketu a statické nasvietenie interiéru, štandardná hudobná produkcia (tradičná
svadba).
V cene nie je zahrnutá doprava.

Pre presnú kalkuláciu ma kontaktujte s informáciami:

Mesto konania svadby:
Zariadenie kde sa bude konať svadba:
Počet svadobčanov:
Začiatok svadobnej hostiny:
Špeciálne nároky na hudobnú produkciu*:
Špeciálne nároky na techniku**:
Kontaktné údaje na Vás:

Kontakt:
pege.peter@gmail.com
0918/393-652

*špeciálne nároky na hudobnú produkciu - podľa vyššie uvedenej ponuky – SK/CZ svadba, Oldies Svadba, Party svadba,
Gitarista
**špeciálne nároky na techniku – karaoke, videoprojekcia, 2 diaľkové mikrofóny, ozvučenie ďalšieho priestoru, ozvučenie
exteriérov, ozvučenie živého vystupujúceho, ozvučenie kapely a podobne ...
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