
 

 

Oferta zespołu na wesela  
Zapraszamy również na strony: 

www.skrzypce-akordeon.pl oraz www.tangonetta.biz 
 

Jesteśmy muzykami po wyższych studiach artystycznych: Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Graliśmy na 

na dużych scenach m.in.: podczas Euro 2012 na dużej scenie we wrocławskim rynku,  w Sali Kongresowej 

we Wrocławiu, w domach kultury Warszawie, Poznaniu, Opolu. Jesteśmy również założycielami zespołu 

Tangonetta, który dostał się do ćwierćfinału Show Telewizyjnego ,,Disco Star”. Tworzymy również swoją 

muzykę, współpracujemy z Domami Kultury i innymi instytucjami. 

Możesz sobie postawić pytanie: dlaczego tacy muzycy grają DJ? 

Muzyka to nasze życie i nasz chleb. Nie jesteśmy członkami zespołu, którzy z muzyką mają mało co 

wspólnego, także na tym polu również świetnie sobie radzimy a pozytywne opinie mówią same za siebie. 

Jeżeli szukacie DJ’i, którzy oprócz wiedzy muzycznej, zaawansowanego technicznie sprzętu, potrafią 

wykreować niezapomnianą atmosferę oraz zintegrować gości, poprzez autorskie zabawy i konkursy, to 

dobrze trafiliście. W swojej ofercie oprócz tradycyjnego odtwarzania muzyki, proponujemy Państwu 

również granie z akompaniamentem skrzypiec i akordeonu oraz klawisza. 

Podczas  wesela organizujemy zabawy, biesiadę przy stołach ze skrzypcami i akordeonem  i wszystko to co 

nie powinno zabraknąć na tradycyjnym weselu. 

Podczas ,,Tortu weselnego" dwaj muzycy, Waldemar Goliński - skrzypce i Arkadiusz Gembara - akordeon 

uświetnią Państwu tą miłą atmosferę przerywnikiem rozrywkowo-klasycyzującym (więcej o duecie na 

stronie www.skrzypce-akordeon.pl)  

Zajmujemy się prowadzeniem konferansjerki od A -Z. Posiadamy sprzęt, oświetlenie wysokiej jakości. 

Dodatkowym atutem Dj na weselu jest możliwość zamówienia oprawy muzycznej w kościele i dołączania 

do Dj wokalu lub perkusji.  

Zajmujemy się oprawą muzyczną takich imprez jak: wesela, bankiety, eventy, studniówki, Sylwester 

imprezy okolicznościowe typu: urodziny, jubileusze i inne... 

KOSZT USŁUGI ZA WESELA 

1. Koszt usługi za skład 2 osobowy www.djvirtuozo.pl  

 2 os. skład: 2 instrumentaliści  – skrzypce, klawisz (Roland), akordeon, gitara 
Koszt wesela: 2600 zł,  poprawiny 1000 zł. 

Jest możliwość poszerzenia składu o perkusję w cenie 800 zl wesele, 1000 z poprawinami lub 
wokalistkę – 5 godzin śpiewania z towarzyszeniem głosu 700 zł. 

Jesteśmy zespołem, który prowadzi działalność gospodarczą, także jest możliwość 
wystawienia faktury dla firm. 

 2. Jaki jest koszt dojazdu zespołu poza granicami Wrocławia? 

 Koszt dojazdu zespołu wynosi 1,50 zł od km W okolicach Wrocławia do 30 km gratis. 

http://www.skrzypce-akordeon.pl/
http://www.tangonetta.biz/
http://www.skrzypce-akordeon.pl/
http://www.djvirtuozo.pl/


 

 

3. Jaki jest koszt oprawy muzycznej w kościele lub błogosławieństwie? 

Proponujemy Państwu uświetnienie tego wydarzenia oprawą muzyczną w kościele lub 
błogosławieństwie graną przez duet Tangonetta na skrzypcach i organach 

 Kosz oprawy muzycznej ślubu wynosi 600 zł  
W kościele gramy 2 utwory: ofiarowanie: Aria na strunie G - J.S.Bacha, komunia św.: Ave 
Maria - J.S.Bacha/Gounoda. Utwory można odsłuchać na stronie 
https://www.youtube.com/watch?v=abj9Rh_S-N0  
https://www.youtube.com/watch?v=cRfBmhTKZHg&t=17s 

 Koszt oprawy błogosławieństwa i wyprowadzenia z domu wynosi - 600 zł 

4. Godziny pracy 

 Wesele gramy do godz. 4.00 

 Poprawiny standardowo gramy 5 godz., ale jest możliwość przedłużenia. 

5. Jaki jest koszt dodatkowej godziny grania? 

 Koszt dodatkowej godziny grania w składzie 2 osobowym (DJ) 200 zl. 

6. Ile zadatku należy wpłacić podczas podpisania umowy?  

 500 zł i zadatek wliczony jest do ceny. 

7. Kiedy należy podpisać umowę? 

 Podpisanie umowy gwarantuje zarezerwowanie terminu.  Umowę podpisujemy we 
Wrocławiu ul. Międzyleska 1b/40. 

8. Czy zespół prowadzi zabawy? 

 Podczas wesela zespół organizuje zabawy, przyśpiewki oraz zajmuje się całą konferansjerką. 

9. Kwestia noclegu dla zespołu przy poprawinach 

 Przy większych odległościach w przypadku poprawin  tj. do 30 km od miejsca zamieszkania 
(Wrocław) nocleg zapewnia zespołowi wynajmujący zespół.  

 W przypadku 1-dniowego wesela zespół wraca do domu. 

10. Czy zespół posiada efekty świetlne oraz nagłośnienie? 

 Posiadamy swój sprzęt oświetleniowy oraz nagłośnieniowy oraz dymiarkę. 

11. Ile trwa set? 

 Set trwa około 40 min.  Między setami jest 15 minutowa przerwa. W trakcie poszczególnych 
przerw odtwarzane są w tle utwory z mp3. 

Zapraszamy do kontaktu  

Tel.531 617 491, mail arek.gembara@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=abj9Rh_S-N0
https://www.youtube.com/watch?v=cRfBmhTKZHg&t=17s

