
Jazz Inspiration
oprawa muzyczna · standardy jazzowe

Trio jazzowe Jazz Inspiration z Wrocławia

Członkami zespołu są muzycy z wieloletnim doświadczeniem:  Krzysztof Słupianek pianino/wokal, Damian Ciosek grający na basie oraz 
Roman Wróbel grający na gitarze jazzowej. Oferujemy elegancką oprawę muzyczną imprez z muzyką jazzową oraz rozrywkową.

Występujemy w białych surdutach szytych na miarę, białych kapeluszach oraz białych oryginalnych jazzowych butach. Całości dopełniają 
białe koszule i stylowe czarne muchy.

Cennik:

Do 3 godzin oprawy muzycznej z przerwami (3 – 4 sety po około 30 min grania)  1952 zł. Każda dodatkowa godzina to koszt 366 zł.

Ceny zawierają wysokiej klasy nagłośnienie oraz profesjonalne ledowe oświetlenie i dotyczą występów we Wrocławiu i jego najbliższych 
okolicach (do 30 km od centrum Wrocławia). W przypadku grań poza Wrocławiem doliczamy 1,22 zł za kilometr oraz koszty noclegu i 
wyżywienia.
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Jeżeli chcą Państwo zaprosić nasze trio na Waszą imprezę, prosimy o przysłanie maila z zapytaniem o wolny termin, podaniem czasu planowanego występu, 
orientacyjnej liczby gości oraz lokalizacji imprezy (miasto), a my niezwłocznie odpowiemy Państwu na list podając naszą całkowitą cenę za występ wraz z 
dojazdem i nagłośnieniem.

Czy zespół dysponuje własnym nagłośnieniem?
Tak, zespół przyjeżdża z własnym nagłośnieniem i oświetleniem, zlecający zapewnia tylko miejsce dla zespołu i gniazdko z prądem.

Czy zespół dysponuje mikrofonem do przemówień?
Tak, zespół przywozi i udostępnia taki sprzęt.

Czy zespół wystawia rachunek?
Tak, zespół posiada zarejestrowaną działalność, podaje ceny brutto i wystawia rachunek (NIE f-re VAT) za całą usługę wraz z dojazdem.

Jak odbywa sie płatność?
Płatność za usługę odbywa sie gotówką bezpośrednio po występie lub przelewem na rachunek bankowy.

Jak odbywa się podpisanie umowy?
Podpisanie umowy odbywa sie przez internet - nie ma potrzeby spotykania sie osobiscie.

Ile trwa występ zespołu?
Zespół najczęsciej gra w blokach muzycznych i standardowo są to 3 - 4 godziny, czyli około 3 - 4 czterdziestominutowe bloki muzyczne. Istnieje możliwość
indywidualnego umówienia czasu występu.

Czy istnieje możliwość poszerzenia składu zespołu o dodatkowe instrumenty czy wokal?
Tak, bez problemu istnieje taka możliwość.

W jakich strojach występuje Wasz zespół muzyczny?
Zespół występuje w białych surdutach szytych na miarę lub w czarnych garniturach.
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