OFERTĂ ARTIŞTI PENTRU EVENIMENTE CU MUZICĂ ELECTRONICĂ

Trupa DJ Vlado & Dance Generation
(momente artistice implicând cel mai nou stil de dans: electro-dance)

CriZZa
(dansator de muzică electronică şi animator profesionist)

DJ Ruana
(DJ-iţă profesionistă, axată pe muzica electronică underground)

TRUPA DJ VLADO & DANCE GENERATION

Având carismă, mişcări inedite şi sound energetic, trupa DJ Vlado & Dance Generation a realizat deschiderea a mai multor concerte ale artiştilor
cu renume naţional şi internaţional ( SNAP!, Alb Negru ). De asemenea, membrii trupei au animat atmosfera la multe evenimente şi festivaluri de
amploare, atât din România, cât şi din Franţa, Spania şi Rusia.
Dance Generation reprezintă comunitatea internaţională a dansatorilor de electro-dance, un nou stil de dans originar din Franţa, care a cucerit
Europa. Campionii României la electro-dance sunt CriZZa (Bistriţa) şi CelZiDor (Galaţi), ei fiind cei doi dansatori din cadrul trupei. Ilustraţia
muzicală (electro-house) este asigurată de DJ Vlado (Suceava), un DJ profesionist axat pe promovarea curentelor moderne inedite.
deţinem rider tehnic propriu: nu veţi fi nevoiţi să plătiţi în plus pentru închiriere aparatură;
momente artistice: 3 momente a câte 10 minute sau un alt număr de momente adaptate la cerinţele dvs.;
inclus în preţ, oferim şi management de promovare.
OFERTĂ DE PREŢ - demonstraţii de electro-dance pe muzică electronică:
:: vă invităm să ne contactaţi pentru a obţine o ofertă de preţ în funcţie de evenimentul dvs.

Fotografii, filmări şi alte informaţii legate de
membrii trupei pot fi găsite pe următoarele
siteuri:
www.dancegeneration.ro | www.crizza.ro
www.nightmusic.ro/vlado

CRIZZA

CriZZa – un pseudonim în spatele căruia se află campionul naţional la electro-dance, un artist carismatic alimentat de energia pozitivă obţinută din
a-i face pe cei din jurul său să se simtă bine.
Având o vastă experienţă acumulată dansând şi animând atmosfera în diferite locaţii şi la diverse evenimente din România, Franţa şi Spania,
reprezintă alegerea perfectă pentru a vă asigura că evenimentul dvs. va fi unul special, de neuitat, mai ales de către persoanele participante de
sex feminin.
inclus în preţ, la cerere, oferim şi management de promovare a locaţiei unde este organizat evenimentul: realizare foto/video profesionale ce
vor imortaliza momentele din cadrul serilor/evenimentelor animate de acest dansator, materialele fiind ulterior promovate online.
OFERTĂ DE PREŢ – dansator/animator pentru evenimente cu muzică electronică (cluburi, sărbători, evenimente private, etc.)
:: vă invităm să ne contactaţi pentru a obţine o ofertă de preţ în funcţie de evenimentul dvs.

Clipuri video şi agenda
evenimentelor pot fi găsite
pe siteul: www.crizza.ro

DJ RUANA

Frumoasa DJ-iţă a reuşit într-o perioadă scurtă de timp să dea un exemplu pozitiv, ieşind în evidenţă datorită carismei specifice şi a stilului original
de mixing, având o abordare interesantă a genurilor muzicale underground, şi nu datorită promovării altor calităţi la care apelează majoritatea
fetelor pentru a ajunge DJ-iţe renumite. Fiind DJ autorizat, a mixat în diferite cluburi din Iaşi, Botoşani şi Suceava, atrăgând într-un mod plăcut
atenţia publicului.
Astfel, DJ Ruana reprezintă o alegere inteligentă atunci când doriţi să invitaţi în cadrul unui eveniment un DJ cu priză la public, stilul muzical
principal abordat fiind techno.
inclus în preţ, la cerere, oferim şi management de promovare a locaţiei unde este organizat evenimentul:
realizare foto/video profesionale ce vor imortaliza momentele din cadrul serilor/evenimentelor la care
va participa artistul, materialele fiind ulterior promovate online.
OFERTĂ DE PREŢ – DJ pentru evenimente cu muzică electronică (cluburi, sărbători, evenimente private, etc.)
:: vă invităm să ne contactaţi pentru a obţine o ofertă de preţ în funcţie de evenimentul dvs.

Pachet promoţional:
Două fete DJ
(DJ Ruana, DJ Adelina Vasile) şi CriZZa

:: vă invităm să ne contactaţi pentru a
obţine o ofertă de preţ în funcţie de
evenimentul dvs.
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Dacă vi se pare atractivă oferta noastră, contactaţi-ne pe:
Telefon: +4 0747 462 195 (Grosar Vlad-Alexandru)
E-mail: contact@insuceava.ro
Vă mulţumim.

