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   KILKA SŁÓW O ZESPOLE: 

Pięcio- osobowy zespół POPULARNI  to wieloletnie doświadczenie 

w branży artystyczno-estradowej. W  naszym zespole  usłyszeć można dźwięki: 

gitary, perkusji, instrumentów klawiszowych, saksofonu (sopran, alt), 

akordeonu oraz wokale żeński i trzy męskie. Istnieje także możliwość 

poszerzenia składu o dodatkowe instrumenty, jak również według potrzeb 

występu w mniejszym, kameralnym składzie. 

 

REPERTUAR: 

 

Oprócz szerokiego i zróżnicowanego repertuaru gwarantujemy także miłą 

i kulturalną konferansjerkę, jak również prowadzenie zabaw i konkursów. 

Grając utwory wyłącznie na żywo tworzymy niepowtarzalny klimat 

imprezy, równocześnie dając publiczności możliwość wspólnego zaśpiewania 

czy zagrania z zespołem.  

 

NAGŁOŚNIENIE I ŚWIATŁO: 

 

Posiadamy własne oświetlenie sceniczne, a w razie potrzeb świadczymy 

usługę dekoracji sali światłem. Gramy na profesjonalnym nagłośnieniu, które 

sprawia, że słuchający nas, bawiący się przy naszej muzyce cieszą się dobrą 

jakością dźwięku.  

 

IMPREZY: 

 

Obsługujemy: imprezy okolicznościowe - wesela, rocznice, urodziny; 

imprezy firmowe; bankiety; koncerty; studniówki; bale. 

 

JĘZYKI OBCE: 

 

W repertuarze naszego zespołu znajdziecie Państwo utwory w językach: 

angielskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim, polskim, rosyjskim. Na specjalne 

życzenie istnieje możliwość poprowadzenia imprezy w języku: angielskim, 

włoskim, niemieckim oraz migowym. 

 

WSPÓŁPRACA: 

 

Współpracujemy z wieloma osobami z branży muzycznej i ślubnej. 

Wszystkim, którzy korzystają z naszych usług oferujemy bezpłatne porady, gdyż 

zależy nam, aby każda impreza wypadła wspaniale. 
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ORGANIZACJA PRACY: 

im oraz hiszpańskim 
Sety muzyczne – gramy od 35- 45 minut, tak dobierając utwory, aby 

zróżnicować je pod względem tempa, stylu, by słuchacze, bawiący się nie 

odczuwali nudy, przerwy trwają 15 minut, aby Goście mogli odpocząć przed 

kolejną dozą szaleństw i zabawy. 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 

 

Do której godziny gracie? 

Występy z udziałem naszego zespołu przeważnie trwają do godziny piątej, 

chociaż dopuszczamy możliwość przedłużenia imprezy (po wcześniejszych 

ustaleniach). Jeżeli przed podpisaniem umowy nie ustalimy innych warunków 

współpracy, obsługujemy imprezy do 12 godzin. 

 

 Jaki jest koszt obsługi imprezy? 

 

Koszt obsługi imprezy uzależniony jest od wielu czynników, takich jak, termin 

(sezon/ poza sezonem, weekend/ w tygodniu), skład zespołu (podstawowy/  

poszerzony/ kameralny/ DJ z wokalistką), dodatkowe nagłośnienie i/lub 

oświetlenie. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, tak aby 

korzystający z naszych usług byli w pełni zadowoleni. 

 

KONTAKT: 

www.popularni.com.pl 

email: popularniband@gmail.com 

      Tel.: 504 488 101 
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