
 

Mili Nowożeńcy! 

 
 

Potrafimy pomóc zaaranżować wesele marzeń zgodnie z Waszymi pomysłami i 
naszym doświadczeniem. 
 
Nie gramy muzyki na żywo, prezentujemy ją z płyt, a nasz Wodzirej poprowadzi 
Wasz bal profesjonalnie, dynamicznie i zabawnie, stworzy odpowiednią atmosferę i 
porwie do zabawy. 
 
Zaletą muzyki odtwarzanej z płyt jest to, że utwory grane są w najlepszych 
wersjach takich, jakie znamy i lubimy. Dysponujemy doskonałej jakości sprzętem 
nagłaśniającym oraz najnowszym oświetleniem. Posiadamy ogromny repertuar 
nagrań dostępnych na życzenie: gramy muzykę trzech pokoleń od szalonych lat   
60-tych przez "wiecznie zielone" utwory z lat 70-tych i 80-tych po najnowsze rytmy 
lansowane przez stacje radiowe. Na życzenie gramy muzykę typowo weselną i 
biesiadna. Jest w czym wybierać. Można dzięki temu dostosować styl muzyczny do 
gustu weselników. 
 
W każdym momencie wesela goście mają wpływ na charakter zabawy; mogą 
poprosić o ulubiony utwór i np. zadedykować go ulubionej osobie. Mamy też 
utwory przygotowane do wspólnego śpiewania, jeśli oczywiście goście będą mieli 
ochotę razem pośpiewać. 
 
Wodzirej jest dobrze obeznany z tradycja weselną i czuwa nad jej prawidłowym 
przebiegiem, jeśli życzeniem Państwa jest, aby wesele było bardzo tradycyjne, 
proponujemy następujące etapy: 

• powitanie Młodej Pary, 
• toasty, 
• pierwszy posiłek, 
• pierwszy taniec, 



• część taneczna, 
• oczepiny, 
• krojenie tortu weselnego. 

 
 

Tak ustalony tradycją przebieg uroczystości oprawimy muzyką i zabawą - jeśli 
tylko będzie takie Państwa życzenie. 
 
Jeśli mają Państwo inne pomysły na całokształt wesela lub tylko na poszczególne 
jego momenty, postaramy się zrealizować każdy, nawet najbardziej nietypowy 
pomysł na uatrakcyjnienie tej jedynej nocy w Waszym życiu. 
 
Jak przygotujemy się do uroczystości weselnej, zależy od ustaleń, jakich dokonamy 
wspólnie podczas rozmowy z organizatorami Wesela; czy będzie to Młoda Para czy 
rodzice. 
 
Uwzględnimy wszystkie Wasze życzenia. Służymy też naszymi doświadczeniami z 
wielu uroczystości, które prowadziliśmy. 
 
Oferujemy ponadto dobrą organizację techniczną i własny transport. Jesteśmy 
punktualni i poradzimy sobie z każdym problemem technicznym w miejscu wesela. 
Skontaktujcie się z nami i skorzystajcie z naszych doświadczeń w muzycznej 
aranżacji wesel. 

 
Przykładowy Scenariusz Wesela 
 
1. Wejście Młodej pary przy dźwiękach Marszu Mendelsona 
2. Uroczyste przywitanie przez rodziców chlebem i solą. 
3. Oficjalne przywitanie, życzenia i pierwsze tradycyjne Sto Lat-szampan. 
4. Obiad –muzyka w tle 
5. Deser  
6. Pierwszy taniec Młodej Pary 
7. Pierwsze utwory taneczne 
8. Przy kolejnych daniach gorących podkłady muzyczne ”muzyka stonowana w tle” 
9. Specjalne utwory od Państwa młodych dla Gości weselnych. 
10. Podziękowania dla Rodziców ”Podkład muzyczny według wskazań Młodej Pary”  
11. Zabawa taneczne. 
12. Tort weselny kroić czas ”Podkłady muzyczne” np. Vangelis Chariots of fire.  
13. Godzina 12:00 - Pierwsze sto lat w dniu dzisiejszym dla Państwa Młodych. 
14. Oczepiny (Wybranie przyszłej PM),poprzez rzucenie w rytm muzyki bukietem i 
krawatem przez Parę Młodą, 
15. Zabawa taneczna cd. 



Sprzęt jaki proponujemy w pakiecie podstawowym: 

- 8 x parów led 

- 4 x  bary ledowe 

- 2 x lasery efektowe 

- 2 x efekt świetlny Vertigo LED 

- 2 x głowy ruchome LED Indigo 150 

- 2 x kolumna mackie 450 v2 

- kolumna basowa 

- dodatkowa kolumna w razie potrzeby odsłuchu na jedną dodatkową salę 

- statywy oświetleniowe 

- statywy pod nagłośnienie 

- dymownicę i maszynę do baniek  

 

Istnieje możliwość zamówienia innego sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego. 
Po przesłaniu przez Państwa zamówienia na dodatkowy sprzęt Przesyłamy do Państwa 
indywidualną ofertę. 

 

Jesteśmy do Waszej dyspozycji! 

Z poważaniem, 

Szymon Mosiołek 

Grupa Eventowa Dj4Fun 


