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Fotoreportaże i filmy z minionych eventów są dostępne na naszym fanpage’u i naszej stronie internetowej:
https://www.facebook.com/HappyBandKielce/
https://happyband.pl/
Więcej zdjęć naszych realizacji, a także cennik usług oświetleniowych dostępne na stronach:
https://facebook.com/punktswiatla/
https://happyband.pl/oferta/oswietlenie
Nasz repertuar dostępny jest pod adresem:
https://happyband.pl/repertuar

https://

Oprawa muzyczna przyjęć weselnych – 5000zł
Oferujemy muzykę graną w 100% na żywo. Prowadzimy liczne konkursy, przyśpiewki i zabawy. Nie pobieramy
żadnych dodatkowych opłat w ramach transportu (do 100km od Kielc), wyprowadzeń z domów itp. Na
życzenie klientów zapewniamy także dodatkowe efekty świetlne (dekoracje światłem sal, oświetlenie sceniczne,
ciężki dym i napis LOVE).

Oprawa muzyczna 6-godzinnych poprawin – 2000zł

Oprawa muzyczna ślubów – 250zł
Oferujemy kilka utworów granych akustycznie (żeński wokal i gitara akustyczna) oraz odśpiewanie psalmu
podczas ślubu. Do 25km od sali weselnej transport jest wliczony w cenę. Repertuar wcześniej jest
konsultowany z Parą Młodą, a także z Kościołem, w którym ma odbyć się ślub.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Do której godziny gracie?
Gramy do godziny 4.

Czy możliwe jest przedłużenie imprezy?
Zazwyczaj udaje nam się wybawić gości do godziny 4. Jednak jeśli z góry zakładacie dłuższą imprezę kwestia dogadania.

Czy opłacacie ZAIKS?
Opłaty związane z ZAIKSem pokrywa Organizator imprezy. Najczęściej te koszty są regulowane przez
właścicieli sal weselnych.

Jak długie robicie przerwy między blokami muzycznymi?
Blok muzyczny zazwyczaj trwa 45minut. Jeśli nie jest podawane gorące danie, przerwy są nie dłuższe niż
15 minut. Zawsze jednak staramy się podporządkować kucharkom, od których na początku imprezy
oczekujemy rozpiski w jakich godzinach będą podawane posiłki. To od tego głównie zależy długość przerw
i bloków muzycznych. Unikamy sytuacji, żeby wejść na scenę na ok. 20minut - jeśli tak wypada, to albo
przedłużamy granie, widząc świetnie bawiących się gości, albo ciut wcześniej robimy krótką przerwę.

Pierwszy Taniec - co i jak?
Mamy kilka sprawdzonych piosenek, które najczęściej były wybierane przez naszych Klientów i które
potrafimy zagrać bez wcześniejszego przygotowania. Często Państwo Młodzi życzą sobie odtworzyć
oryginał piosenki z komputera. Takie rozwiązanie również wchodzi w grę.

Czy możliwe jest, abyście nauczyli się zagrać dla nas parę kawałków?
Zawsze w okresie zimowym regularnie się spotykamy i pracujemy nad nowym materiałem. Najlepiej
właśnie wtedy nam powiedzieć o swoich życzeniach – jak będziemy w stanie to nauczymy się dla Was tego
konkretnego, wymarzonego utworu.
Nasz repertuar dostępny jest pod adresem: http://happyband.pl/repertuar
Możecie być pewni, że do waszej imprezy, zostanie zaktualizowany i poszerzony o wszelkie nowe, gorące
hity.
Czy wyprowadzenia z domów są w cenie?
Tak jest.

A jak wygląda sprawa z oczepinami?
Zabawy oczepinowe dostosowujemy ściśle do Waszych oczekiwań. Możemy to ustalić w czasie trwania
imprezy bądź wcześniej telefonicznie lub mailowo. Jeśli macie jakąś swoją ulubioną zabawę, bez której nie
wyobrażacie sobie uroczystości weselnej, musicie nas do niej przygotować - dobrze nam to wytłumaczyć
lub wysłać jakiś filmik, który dobrze ją zobrazuje. Często potrzebne są wtedy też jakieś rekwizyty, dlatego
musimy wiedzieć o tym wcześniej.
Mamy jednak wiele sprawdzonych zabaw, z których na pewno wybierzecie coś dla siebie. Możecie również
dać nam wolną rękę, a wtedy nie musicie się niczym przejmować - obserwując towarzystwo i całą imprezę,
na pewno dobierzemy coś odpowiedniego.
Czy gracie coś w czasie podawania tortu?
Mamy kilka przygotowanych utworów granych akustycznie. Zazwyczaj gramy dwa z nich, po czym
puszczamy nastrojową muzykę z odtwarzacza.

A jak wygląda Podziękowanie Rodzicom?
Ten element uroczystości zawsze obgadujemy na początku imprezy. Wszystko wedle Waszych oczekiwań.
Często najpierw są życzenia, odśpiewane "Sto lat", a następnie specjalna dedykacja muzyczna. Piosenki,
które w tym momencie jesteśmy w stanie zagrać "od ręki" to:
1. Urszula Sipińska - Cudownych rodziców mam
2. Preludium - To dzięki Wam

Czy w czasie przerw zespół zapewnia tło muzyczne?
Jasne! Podczas przerw między blokami odtwarzana jest specjalnie przygotowana przez nas muzyka lub z
dostarczonych przez Parę Młodą nośników (CD, odtwarzacz mp3, pendrive czy dysk przenośny).

Jak wyglądają formalności związane z rezerwacją terminu?
Po otrzymaniu zapytania telefonicznego, na facebooku lub mailowego umawiamy się na prezentację
muzyczną (w czasie wesela lub próby, w zależności od terminu), podczas której możemy się poznać,
porozmawiać i zagrać dla Was kilka utworów. Podczas spotkania możemy podpisać umowę, przy której
pobieramy zadatek w wysokości 500zł. Można także zarezerwować termin poprzez przelew zaliczki na
nasze konto oraz przesłanie skanu umowy drogą mailową.

Czy jesteście w stanie zagrać poza granicami województwa Świętokrzyskiego?
Jak najbardziej jesteśmy w stanie zagrać na terenie całej Polski. Należy doliczyć do ceny jedynie koszty
transportu.

