Zawodowy zespół na wesele, spotkanie firmowe, sylwestra…
Zespół
MORIKAI - to zawodowy, ambitny, 5-osobowy zespół muzyczny, który tworzą młodzi, profesjonalni muzycy,
uczestniczący na co dzień w różnych projektach muzycznych. Wkładamy serce w to co robimy,
dlatego każda impreza jest udana i ma swój niepowtarzalny klimat.
Zespół Morikai gra zawsze 100% live! - co daje nam wiele radości, emocji, energii
i tworzy wyjątkową atmosferę imprezy !

O Nas
Wyspecjalizowaliśmy się w oprawie muzycznej wesel i eventów. To one stanowią ponad 90%
granych przez nas imprez. Każde przyjęcie okraszamy nienachalną i bez spięcia prowadzoną konferansjerką.
Spore doświadczenie w branży muzycznej i edukacyjno – artystycznej gwarantuje trafny dobór repertuaru
oraz stylu prowadzenia imprezy, w zależności od jej uczestników i charakteru.

Repertuar
Proponujemy selektywny repertuar, w którym nie ma miejsca na muzykę, której nie czujemy
lub nie rozumiemy. Aby mógł być szczery przekaz, musimy być autentyczni i grać to, co czujemy i lubimy.
I tak właśnie jest. Od szalonych rock n’ rolli lat ’60, poprzez disco i największe hity lat 70’ i 80’
poprzez kilka perełek, które udało się wyprodukować w latach 90’, po współczesne przeboje.
Wszystko wykonywane w wiernych aranżacjach i z należytą dbałością o szczegóły.

Jaki jest nasz zasięg?
Siedzibą zespołu jest Sosnowiec w woj. śląskim, stąd naturalnym obszarem naszej
działalności jest Śląsk i Małopolskie i województwa ościenne. Niemniej jesteśmy gotowi dojechać w każdy,
nawet najodleglejszy zakątek naszego kraju.
Ważne, aby doprowadziła nas do Państwa w miarę utwardzona droga ;-).

Ponadto
Zespół stara się spełniać oczekiwania wymagających Klientów i do takich też kierujemy głównie swoją ofertę.
Dbamy o to, by wykonywane przez nas utwory były dobre zarówno technicznie jak i brzmieniowo,
by czuć było w nich świeżość oraz dobrą, obopólną zabawę podczas ich wykonywania.
.

Jak możemy nawiązać współpracę?
Podstawą współpracy pomiędzy organizatorem imprezy a zespołem jest umowa zawarta na piśmie
droga elektroniczną lub tradycyjną. Umowa określa m.in. rodzaj i miejsce imprezy, jej termin i cenę,
czas wykonania, rodzaj i zakres usług dodatkowych, dodatkowe koszty (paliwo, nocleg), szczegółowy
sposób wykonania usługi, itp. Rozlicznie za wykonaną usługę następują na podstawie wystawionej faktury.

CENNIK 2020/2021:
Wesele
- obsługa muzyczna do 12 godzin……………………….…………………………………………….…5500,00zł
- plus poprawiny do 7 godzin………………………………………………………………………….....3000,00zł
w cenie zawarta jest obsługa muzyczna i konferansjerska, sety muzyczne od 5 do 7 utworów., 15 min. przerwy
oraz zabawy integracyjne dla Gości i profesjonalne efekty świetlne i nagłośnienie
 koszt transportu liczony od Sosnowca...…………………………………………...….…..do 100km gratis,
powyżej – 1zł/km
 dodatkowa godzina………………………………………………………………………………..550,00zł
 Zespół nie oferuje wyprowadzenia Pary Młodej oraz grania biesiady przy stołach
Event firmowy/ Bal Sylwestrowy/ Jubileusz i in.
- obsługa muzyczna ok. 8 godzin……………………………………………………………………..…7500,00zł
w cenie zawarta jest obsługa muzyczna i konferansjerska, sety muzyczne 40 min., 15 min. przerwy oraz zabawy
integracyjne dla Gości, profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie
 koszt transportu liczony od Sosnowca…..………………………………………..………..do 100km gratis,
powyżej – 1zł/km
 dodatkowa godzina………………………………………………………………………………..750,00zł
WYMAGANIA TECHNICZNE:
- instalacja elektryczna z uziemieniem, 230V.
- zapewnienie noclegu wówczas, gdy odległość od Sosnowca przekracza 200 km / do ustalenia.
- zapewnienie posiłku podczas imprezy w pełnym wymiarze oraz ciepłych i zimnych napojów bez ograniczeń.
- miejsce dla zespołu nie mniejsze niż 15 m², optymalnie 20 m², wiadomo jednak, jak to bywa w praktyce ;-).

internet: www.morikai.pl
poczta: info@morikai.pl
kontakt: Anna 692-851-636

