
Galeria Coverband
na twoją imprezę firmową lub event

Mając na uwadze, że impreza firmowa, event dla każdego
klienta może być zaaranżowana inaczej, podchodzimy do 
oprawy muzycznej z dużą starannością i uwzględnieniem
indywidualnych życzeń.

Ofertę kierujemy do firm indywidualnych oraz agencji muzycznych i eventowych.

Galeria Cover Band zapewnia:

• współpracujący, pełen energii, pięcioosobowy zespół grający na żywo,
• dobrą zabawę przy ambitnym i sprawdzonym repertuarze, 
• możliwość doboru repertuaru do charakteru imprezy lub występ w blokach tematycznych 
• profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (możliwość indywidualnego dobrania do potrzeb danego 

pomieszczenia),
• pewność realizacji scenariusza,
• umowę z rzetelną, legalnie działającą firmą,

Bloki tematyczne:

• Galeria Cover Band 
(hity pop, rock, blues, polskie i anglojęzyczne)

• Covery Disco 
(Gorączka sobotniej nocy, Abba, Boney M, Ottawan, Eruption, …)

• Covery Maryla Rodowicz
(największe hity z repertuaru Maryli Rodowicz)

• Covery Maanam 
 (największe hity z repertuaru Maanam'u)



Dodatkowo oferujemy także:

* prowadzącego – konferansjera ( także j. angielski i niemiecki )
* usługę DJ'a
* udostępnienie nagłośnienia dla innych artystów
* możliwość kompleksowej organizacji imprezy (wybór miejsca i atrakcji, dobór artystów, noclegi, 
konkursy, itp... )

Docieramy w każdy zakątek naszego kraju, jeżeli chcesz abyśmy wystąpili 
w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku, Rzeszowie czy Krakowie – nie stanowi to dla nas 
problemu. 

Ze względu na ilość muzyków i posiadany sprzęt - oraz ekspresję wokalistki :) - potrzebujemy 
odpowiednią ilość miejsca do wykonania usługi. Minimalna powierzchnia potrzebna do zainstalowania 
się zespołu to 6 m x 4 m. Zalecana jest scena podwyższona z napięciem jednofazowym 230V (16A). 
Podgląd ustawienia na scenie znajduję się w naszym riderze (do pobrania).

…

Oprawą muzyczną w obecnym składzie zajmujemy się od 2001 roku,  a więc jeżeli mają Państwo 
jakiekolwiek pytania co do organizacji swojej imprezy nie tylko od strony muzycznej, proszę śmiało 
pytać.

Management: 
Grzegorz Kopeć
tel. +48 606832703
galeriatbg@gmail.com
http://galeria-tbg.pl 
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