
Wyjątkowe i niezapomniane imprezy
Doskonała zabawa w uroczystej oprawie

Oferta indywidualna – wesela

Zamierzają się Państwo pobrać i jeden
z najważniejszych dni w Państwa życiu jest 
coraz bliżej?
Szukają Państwo profesjonalnego, pełnego 
energii zespołu na wesele z ciekawym 
repertuarem?

Naszą pasją jest muzyka rozrywkowa na wysokim poziomie,
a celem zadowolenie i satysfakcja każdego Klienta. Tym co 
przede wszystkim wyróżnia nas spośród innych zespołów jest
to, że występując na scenie świetnie się bawimy, a radość którą 
przekazujemy publice sprawia, że występ zamienia się w 
niezapomniane show!

Chcą Państwo mieć gwarancję, że wszyscy obecni Goście będą 
czuli się świetnie podczas Waszego wesela? Zespół muzyczny 
grający największe hity, kultowe melodie, szybkie rytmy
i uwielbiane przez wszystkich ballady będzie strzałem
w dziesiątkę! Muzyka wykonywana przez nasz zespół coverowy 
gwarantuje świetną zabawę do samego rana!

Wymarzona oprawa wyjątkowych chwil.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą 
dostępną poniżej



Zespół fireband gra w pięcioosobowym składzie, 
dysponujemy profesjonalnym sprzętem nagłośnieniowym 
oraz oświetleniowym.

Muzycznie wyróżnia nas gra na takich instrumentach jak 
m.in. kontrabas, flet poprzeczny oraz EVI

Występ podzielony jest na 30-40 minutowe bloki muzyczne 
(10 do 15 utworów) z 15-20 minutowymi przerwami, w trakcie 
których odtwarzana jest muzyka z CD lub mp3.

Systematycznie aktualizowany repertuar wykonywanych 
przez nas utworów można pobrać z naszej strony 
internetowej: http://www.fireband.pl/repertuar/

Jesteśmy zespołem, który w trakcie imprezy integruje się z 
ludźmi, poprzez wspólny taniec i śpiew. Prowadzimy także 
zabawy taneczne (m. in. can-can, zorba, macarena, lambada 
itp.) mające na celu integrację oraz zachęcenie wszystkich 
uczestników do aktywnego uczestniczenia w imprezie. 

Nasz wokalista Tomasz aktor krakowskiego teatru świetnie 
sprawdza się w roli konferansjera, który przywita gości, 
poprowadzi dla Państwa tradycyjne oczepiny i zapowie 
wszelkie atrakcje. 

Nasza charyzmatyczna wokalistka Żaneta znana jest Państwu 
z programu The Voice of Poland, którego była półfinalistką w 
drużynie Marka Piekarczyka w 4 edycji 2014 roku. Żaneta 
została doceniona zarówno przez jurorów programu, jak 
również przez telewidzów i publiczność. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

fireband Marek Mars

Tel:           504 338 494
Email:          info@fireband.pl
WWW:          www.fireband.pl
Facebook:   www.facebook.com/fireband.krakow/

Zapraszamy do współpracy!


