
Obsługa muzyczna wesela:  

    

Będąc DJ`em, a zarazem KONFERANSJEREM poprowadzę przyjęcie weselne, od chwili wejścia Państwa 

na salę do końca wesela.  

  

Obsługę muzyczną wesela które prowadzę wykonuje sam osobiście.  

  

Jako DJ na wesele, prezentuję największe przeboje ( tylko z oryginalnych płyt CD )    

- od lat 60tych, poprzez 70te, 80te po czasy współczesne (BEZ techno, muzyki klubowej, hip-hopu !)    

(w zależności od gustów i życzenia: muzyka weselna, biesiadna, disco polo, góralska, cygańska itp.)  

   

Jako KONFERANSJER prowadzę najważniejsze etapy wesela jak:    

przywitanie, toasty, krojenie tortu , podziękowania rodzicom, oczepiny itp.    

Integruje w tańcu Państwa gości utworami takimi jak np. walc wiedeński dla zapoznania gości, Pociąg, Parostatek, 

taniec Greka Zorby, Macarena, Can-can…Osobiście nie jestem zwolennikiem typowych „zabaw weselnych”, ALE Na 

Państwa życzenie jest możliwość prowadzenia przeze mnie różnych konkursów i zabaw, ale tylko tych "na poziomie" 

(konkurs tańca, quiz jaka to melodia itp.)   

  

Jeśli Para Młoda chcę „przyozdobić” swoich gości weselnych (jako alternatywa dla foto budki), 

mam również różne przebrania – są to wyselekcjonowane wysokiej jakości stroje jak : 

kapelusze, sombrera, maski, okulary, naszyjniki hawajskie, WIĘC w 99% nakrycia głowy.  

    

Zawsze na każde wesele podpisywana jest przeze mnie umowa - tym samym macie Państwo pewność że to ja,  

a nie przypadkowa osoba będzie prowadzić tak ważną uroczystość.    

    

"Na co dzień" zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem wesel i do 

każdego wesela przygotowuję się indywidualnie - co to znaczy naprawdę?    

To, że w tygodniu poprzedzającym termin Państwa wesela zbieram materiały od i dla Pary młodej    

(na osobistym spotkaniu lub mail`owo), przygotowuję sprzęt na daną uroczystość i jak to jest tylko 

możliwe jadę wcześniej zobaczyć miejsce mojej pracy - Państwa wesela.  

    

Ogólny scenariusz weselny:  

  

Wesele rozpoczynam od przywitania i wprowadzenia gości na salę, następnie toast i odśpiewanie przez  

wszystkich tradycyjnego sto lat, po ewentualnym rozbiciu kieliszków - zaproszenie wszystkich na obiad.  

  

Po obiedzie zaproszenie Pary młodej na 1szy taniec oraz wszystkich gości by towarzyszyli podczas tego wydarzenia.  

  

Po pierwszym tańcu już z udziałem wszystkich tańce i zabawy. W trakcie wesela jeśli tylko Para Młoda sobie życzy - 

prowadzę kilka zabaw/konkursów (wybierają je Państwo z listy zabaw lub można coś samemu zaproponować).    

Nie są one organizowane wszystkie razem podczas oczepin o północy, a umiejętnie rozłożone na całą noc wesela.  

  

Podczas przerw i posiłków zawsze grane są jakieś spokojniejsze utwory (dużo ciszej).    

  

Opis powyżej jest bardzo ogólnym i standardowym scenariuszem, wszystko jest do zmian i do ustalenia z 

Parą Młodą, nie mam nigdy "szablonowych scenariuszów na prowadzenie wesela” oraz żadnych gotowych play-list do 

odtworzenia. Dołączeniem do oferty jest bardzo ogólny repertuar.  

  

       Wszystko co związane z moją pracą czyli prowadzeniem wesela jest tworzone spontanicznie, nigdy nie 

przewidzimy jak szybko i jak "intensywnie" będą się bawić Państwa goście. Jestem po to, by oprócz grania widzieć co 



dzieje się na parkiecie a przede wszystkim nawiązać kontakt z Państwa gośćmi, co powoduje że wesele jest naprawdę 

udane a ja jestem najbardziej zadowolony gdy każdy usłyszy i pobawi się do czegoś co lubi.  

  

Sprzęt jaki używam do obsługi wesela:  

  

- zestaw głośników marki JBL o mocy 1000 W    

- sprzęt grający czyli konsolę dj`ską marki Denon - mikrofony marki Shure    

- zestaw efektów świetlnych   - do dodania klimatu podczas tańca: efekty 

led   

- do podświetlenia parkietu, ścian, sufitu : reflektory par, LED bary, Wytwornica 

Dymu  - Całość zamontowana na statywach/stanowisku dj`a.    

Instalacja sprzętu rozpoczyna się na ok. 4-5 godziny przez weselem.    

Koszt : uzależniony od terminu, miejsca, liczby gości.   


