„Git MUSIC Project”
Akustyczny - Coverowy Zespół Muzyczny
OFERTA 2018

Gramy z pasją, w 100 % na żywo !
Kilka słów o zespole
Git Music Project to nietuzinkowy, rzadko spotykany na rynku muzycznym, Akustyczny Zespół
Coverowy, stworzony z pasji przez zawodowych muzyków, absolwentów Akademii Muzycznej w
Poznaniu.
Członkowie zespołu współpracowali na scenie i w studio z takimi artystami jak Maciej Maleńczuk,
Krzysztof Krawczyk, Kasia Wilk, Marek Piekarczyk, Mieczysław Szcześniak i wielu innych.
Gitarzystę i basistę można również usłyszeć na płycie zespołu Face 2 Face pt ”Inside the noise”,
którego album został wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia we wrześniu 2016 roku.

Muzycy
Hanna Pietraszko - Berlin – śpiew
Magdalena Morawska – skrzypce klasyczne,
Rafał Wiśniewski – gitary akustyczne, elektryczne
Andrzej Laskowski – gitara basowa
Łukasz Berlin – instrumenty perkusyjne

Oferta:
- koncerty w domach kultury, dworkach, pałacach, restauracjach, hotelach, na festynach,
- oprawa muzyczna imprez firmowych, bankietów, szkoleń, eventów, konferencji, wernisaży,
- występy na wszelkich imprezach okolicznościowych,
- oprawa świąteczna spotkań firmowych i innych.

W repertuarze mamy znane i cenione standardy muzyki światowej z zakresu popu, jazzu, funky i okolic
szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej … Utwory gramy we własnych niepowtarzalnych aranżacjach.

* Możemy wystąpić w składzie od 2 do 5 osób w zależności od potrzeb koncertu, imprezy.

* Kwintet - Wokal, Gitara, Skrzypce, Bas, Instrumenty perkusyjne. Czas występu: max. do 3 x 45min
* Kwartet - Wokal, Gitara, Skrzypce, Bas. Czas występu: max. do 3 x 45 min.
* Kwartet - Wokal, Gitara, Bas, Instrumenty perkusyjne. Czas występu: max. do 3 x 45min.
* Trio - Wokal, Gitara, Instrumenty perkusyjne. Czas występu: max. do 2 x 45min.
* Trio - Wokal, Gitara, Skrzypce. Czas występu: max. do 2 x 45min.
zależności od potrzeb imprezy -

* Trio - Wokal, Gitara, Bas. Czas występu: max. do 2 x 45min.
* Duet - Wokal, Gitara. Czas występu: 60 min.
* czasy podane przy danym wariancie są orientacyjne i mogą być zmienione i indywidualnie dostosowane
do potrzeb Organizatora Imprezy.

* Zespół ma także przygotowany występ z kolędami, pastorałkami i utworami świątecznymi.

Zaplecze techniczne:

Dysponujemy wysokiej klasy ręcznie robionym sprzętem nagłośnieniowym typu Natural Sound
szwajcarskiej firmy Schertler. Posiadamy też własne oświetlenie sceny.
Nasze występy wyróżniają się świetnym, selektywnym brzmieniem. Mamy osobistego akustyka, który
dobrze zna zespół i repertuar, który gramy i za każdym razem dba w najmniejszych szczegółach o jakość
dźwięku jak i samego występu.
Używamy tylko i wyłącznie sprzętu oraz instrumentów znanych, renomowanych firm min. Schertler, Meinl,
Shure, Rode, Planet Waves, Schulz, Fender, Taylor, Yamaha …

Wymagania organizacyjne zespołu:
- scena/przestrzeń dla składu 4-5 osobowego powinna mieć wymiary co najmniej 4x3m, lub 12 m2.
- dostęp do energii elektrycznej z uziemieniem - 230 V.
- możliwość przeprowadzenia próby akustycznej minimum dwie godziny przed występem.
- Organizator zapewnia garderobę, miejsce do bezpiecznego przechowania sprzętu zespołu i przebrania
muzyków.
- Organizator (zleceniodawca) zobowiązany jest pokryć koszta związane z ZAIKS-em

Więcej szczegółowych informacji, muzyki i repertuar dostępny na naszej stronie internetowej

www.gitmusicproject.pl
Zapraszamy serdecznie do współpracy !

Kontakt
Zespół Muzyczny „ Git Music Project”
Rafał Wiśniewski / Poznań
tel. +48 604 109 348
email: info@gitmusicproject.pl
www.gitmusicproject.pl
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