
Nabídka hudebního vystoupení a audiovizuální produkce 
pro obce a pořadatele

Vážení přátelé,
pro obce, pořadatele kulturních akcí a další obdobně zainteresované nabízíme:

Vystoupení pěveckého dua AMaTer

 na Vysočině již známé seskupení dvou děvčat ze Žďáru nad Sázavou, která hrají vlastní i 
převzatou tvorbu

 elektroakustické kytary, zpěv, při včasné domluvě možno zajistit doprovod el. basa, cajón
 dobu trvání možno přizpůsobit na celkovou délku 1 – 2 hod.
 lze rozdělit do více bloků jako proložení programu vaší akce
 po vystoupení může následovat prodej CD a suvenýrů skupiny
 zábavné vystoupení vysoké kvality vhodné pro mladší i starší obecenstvo, seniory i děti
 pro vzorky písní a více informací o seskupení prosím neváhejte navštívit stránky: 

http://bandzone.cz/amater nebo youtube.com kanál: Ama Ter
aktuality a další údaje na facebooku: https://www.facebook.com/amateroficial

 v případě potřeby zajistíme celé technické zázemí (ozvučení, osvětlení)
 termíny, kalkulace, co by měl připravit pořadatel a podobné se řeší přes uvedený kontakt

Ozvučení a osvětlení menších a středních akcí

 nabízíme zvučení a osvětlení vašich akcí, kde se nevyplatí nebo není z povahy věci nutné 
investovat do velkých pořadatelských a zvukařských agentur

 vhodné zejména pro moderované akce, vystoupení menších seskupení, akce cca do 100 
přímých posluchačů, pro dětské dny, reprodukovanou hudbu, větší večírky

 pro detailní informace, technické možnosti a výčet zvukových a světelných aparátů k dispozici,
záruku kvality, rozpočet a podobně nás prosím kontaktujte (viz. níže)

Nabídka platná pro rok 2015.
V dalším období se prosím informujte přes uvedený kontakt.

Děkujeme, že jste věnovali čas této nabídce a těšíme se na případnou spolupráci.
Neváhejte se na nás v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů obrátit. 

Za celý tým: 

Jiří Nedělka
email: nedelka@nedelka.eu
tel: 608 861 441
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