Gyakran Ismételt Kérdések és Válaszok – Lakodalmak esetén
Mekkora a zenekar helyigénye?
Minimális helyigényünk 4 X 3 m-es biztonságos színpad vagy terület, közvetlenül a
terület mellett található stabil 230V-os földelt csatlakozóval, mely minimum 16A
terhelést bír (nagyon kellemetlen tud lenni, ha az olajsütők vagy klímák
bekapcsolása miatt elhallgat a zenekar, miközben mindenki bulizik …) 
Rendelkezik-e a zenekar saját hangtechnikával illetve fényrendszerrel?
A zenekar saját korszerű hangosítással, valamint fényrendszerrel rendelkezik. Ez a
hangosítás egy átlagos terem hangosítására megfelelő. Mindenképpen fontos
egyeztetnünk, hogy mekkora a terem, ahol az esküvői bulit tervezitek.
Vállaljátok-e a polgári szertartás hangosítását?
Amennyiben a vacsora helyszínén van a szertartás, úgy természetesen el tudjuk
vállalni a hangosítást. Ezért felárat nem számít fel a zenekar, kérésünk mindössze
annyi, hogy a szertartás helyszínén áramvételezési lehetőség biztosított legyen.
Kérünk benneteket, ilyen irányú igényeteket – amennyiben lehetséges – előre
jelezzétek.
Mennyit játszotok egy esküvőn?
A zenekar teljesen élőben szólal meg, az alap műsoridő kb. 8 óra, megegyezés
szerinti kezdéssel. A blokkokat rugalmasan alakítjuk a megrendelő vagy a
ceremóniamester kérésének megfelelően, de ezt úgyis külön egyeztetjük.
Mulatós zenét játszotok-e?
Játszunk mulatós zenét (megítélésünk szerint egy lakodalomban mulatós zenének is
szólnia kell), de nem ez a zenekar fő profilja. Repertoárunkat (magyar és külföldi
zenék, mulatósok) megtalálhatjátok a honlapon – ez alapján képet kaphattok arról,
milyen zenéket játszik a zenekar. Bármi kérdésetek felmerül, állunk
rendelkezésetekre.
Vacsora alatt játszotok-e?
Vacsora alatt általában halk CD háttérzene szól azért, hogy a meghívottak is
beszélgethessenek kedvükre, a legtöbb esetben a vendégek nem igénylik a hangos
zenét a vacsora alatt.
Külön kérésre betanultok-e egy-két kedvenc dalt?
Szívesen betanulunk 1-2 kedvenc dalt abban az esetben, ha:
- a megtanulandó dalt zenekarunk be tudja építeni a továbbiakban a repertoárba
- a dal színvonalas előadását meg tudjuk oldani
Az ilyen jellegű kéréseiteket legalább 2 hónappal előre jelezzétek.

Van-e lehetőség arra, hogy más játsszon a hangszereiteken vagy énekeljen
veletek?
Kérjük megértéseteket, de a hangszereink használatára nincsen lehetőség. Drága
hangszereink vannak, meghibásodás esetén kellemetlen lenne felelősöket keresni.
Éneklésre – amennyiben az előadás kulturált körülmények között tud maradni – van
mód.
Van-e lehetőség műsoridő hosszabbítására, ha a hangulat úgy kívánja?
Természetesen, ennek a feltételeit (ár, időtartam stb.) külön egyeztetjük és az este
folyamán rugalmasan alakítható.
Vállaltok-e “vőfélykedést”, műsorvezetést?
Legjobban vőfélyekkel, ceremóniamesterekkel szeretünk együtt dolgozni és Nektek
is ezt javasoljuk, jó, ha egy ember fogja össze az este történéseit. Ha erre nincs
lehetőség, minimális felár ellenében a zenekar frontembere vállalja az este
műsorvezetését, azonban ez előzetes egyeztetést igényel.
Mit tartalmaz a szolgáltatásotok?
- a zeneszolgáltatást kb. 8 óra időtartamban
- a hang és fénytechnikát, valamint ennek üzemeltetését
- általatok hozott cd-k, pendrive-ok lejátszásának lehetőségét
- vetítéshez a hangosítást, de ez előzetes egyeztetést igényel
- a zenekari szünetekben és a vacsora alatt CD háttérzene szolgáltatását
- amennyiben a polgári szertartás a helyszínen van, ennek hangosítását –
előzetes egyeztetést igényel
Mit nem tartalmaz a szolgáltatás?
- vidéki fellépés esetén az útiköltséget
- ceremóniamesteri feladatok ellátását előzetes egyeztetés nélkül
- az előzetesen megállapodott időtartamon túli zeneszolgáltatást
Ha kevesebben jönnétek el zenélni, olcsóbb lenne-e a zenekar?
Nem. Minden zenésznek konkrét feladata van a zenekarban, bárki hiánya esetén
romlana a megszólalás minősége, amelyet a zenekar nem vállal fel.
Van-e elérhető hang- és videoanyaga az együttesnek?
A honlapon mindent megtaláltok.

Van-e valamilyen javaslatotok, kérésetek?
isztelettel kérjük, hogy az ifjú pár a helyszín kiválasztásánál mindenképpen
vegye figyelembe az alábbiakat!
Előfordult már, hogy megjelent a hotel vagy a vendéglátó egység képviselője, és
kérte vagy rosszabb esetben utasította a zenekart, hogy halkítsa le a hangfalakat,
mert a "hangos" zene zavarja a létesítmény vendégeit. A zenekarunk a fellépések
során egy átlagos teremre méretezett hangosítást használ, ami egyáltalán nem
hangos, viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy a zenekar az akusztikus és elektromos
hangszerek arányait figyelembe véve dinamikusan megszólaljon. Egy élő zenekar az
arányok fenntartása érdekében nem tud egy bizonyos szint alá halkulni. Ilyen
esetben élvezhetetlenné, vértelenné válna az előadás, aminek a vendégsereg látná
kárát, hiszen ahhoz, hogy megfelelő (buli)hangulat alakuljon ki, egy bizonyos
hangerőszint szükségeltetik. A zenekar igyekszik a hangerő kérdését rugalmasan
kezelni, ám fizikailag teljesíthetetlen dolgokra – amelyek a szolgáltatás kárára
válnak – nem vállalkozunk. A fentiek figyelembe vétele mindenki közös érdeke.
A zenekar úgy veszi, hogy az ifjú pár a helyszín kiválasztásánál figyelembe
veszi a fentiekben leírtakat!
Milyen egyéb igényei vannak a zenekarnak az este folyamán?
- A hangbeállás időtartama kb. 15-20 perc a beszerelés után. Ez idő alatt a
helyszínen, beszéd-, vagy táncpróba, meeting, egyéb hangszeres próba nem lehet,
illetve nem tudunk rá tekintettel lenni.
- Kultúrált, lehetőség szerint mosdóval ellátott (zárható) öltözőt igénylünk az
est folyamán – ha erre van mód.
Minimum egyszeri kétfogásos (leves+főétel) étkezést a zenekar és vidéki
fellépés esetén a sofőr részére + asztal a zenekar részére (amennyiben lehetséges, a
vendégektől elkülönítve)
- Ásványvíz, alkoholmentes italok, kávé stb. – a zenekar a zeneszolgáltatás
előtt, illetve a lakodalom ideje alatt nem fogyaszt alkoholt.
Amennyiben további kérdésetek van, keressetek bátran!
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