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DJ na urodziny
http://www.djrooby.pl

Jako DJ na wesela zawsze staram się, aby ten jeden z najcudowniejszych dni w życiu był naprawdę
unikatowy. Nieszablonowe pomysły na weselne zabawy i rozbudowana oferta usług muzycznych to dwie
rzeczy, które powodują, że wielu Klientów rekomenduje mnie swoim znajomym. W pracy DJ - a
najistotniejszy jest specjalistyczny sprzęt i poczucie humoru, które zintegruje wszystkich gości, bez względu
na wiek. Zrobię tak, że Twoje wesele będzie oryginalne i niezapomniane.

Muzyka weselna

W szerokim repertuarze piosenek umieszczam dźwięki z poprzedniej epoki, a także aktualne hity. Dla mnie,
jako DJ - a, najważniejsze jest, aby podczas przyjęcia weselnego każdy znalazł coś dla siebie. Tworzę nastrój
romantyczną muzyką, ale także porywam na parkiet znanymi dźwiękami muzyki rozrywkowej. Organizuję
także biesiadne przyśpiewki, przy których nikt się nie będzie nudził. Program muzyczny jest dokładnie
ustalany z Parą Młodą jeszcze przed weselem, aby zapewnić im jak najlepszą zabawę.

Zabawy weselne, czyli jak urozmaicić wesele?

Misją DJ a na weselu jest nie tylko obsługa muzyczna. Oprócz tańców istotne są także zabawy weselne, które
uatrakcyjniają imprezę i znakomicie integrują gości zgromadzonych na sali weselnej. Jedną z sugerowanych
zabaw jest karaoke. Ponadto organizuję także klasyczne oczepiny, w trakcie których wyłania się nowych
Nowożeńców. Całokształt zabaw jest także dokładnie uzgadniany z Narzeczonymi.

Jeśli chcecie zatrudnić profesjonalnego DJ a na wesele, zadzwońcie do mnie. Na co dzień mieszkam w
Warszawie, ale usługi muzyczne świadczę na terenie całego kraju. Gwarantuję, że Wasze wesele będzie
niespotykane.
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