Leo City Band
leo-city.com.ua
Працюємо по всій України та за її межами

Весілля
Ціна - 2000 дол.

В ціну входить:
- виступ гурту Leo City
- звукове та світлове обладнання компанії Sound&LightCity
- трансфер музикантів та обладнання на місце і з місця виступу в межах
Львова та поза межами на відстань до 30 км. від Львова.
Виступ Гурту Leo City
У нас немає обмежень у тривалості виступу, в кількості блоків та
загальному часу виступів. Ми працюємо до 02.00 ночі. При необхідності
можна продовжити час роботи гурту. *1
Ми працюємо в танцювальних перервах. Під час банкету працює ваш
ведучий.
1.

Рекомендуємо: оптимальна тривалість одного блоку 45 хв.
Це перевірено часом, те що не втомлює аудиторію та не
виснажує музикантів.

Тривалість перерви (паузи) між блоками виступу:
- якщо блок триває до 1,5 год., пауза до наступного блоку не повинна
бути меншою 1 год.;
- два блоки по 45 хв., то найменша пауза між ними – 10 хв.;
після 2-ох блоків по 45 хв. пауза до наступних не повинна бути меншою
1 год.
Ми граємо до повного задоволення публіки, якщо нам це дозволяє
таймінг, організаційний план заходу!
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Звукове та світлове обладнання
Іншими словами технічний райдер Leo City - все що потрібно для
якісного виступу колективу. В кожного гурту є свій технічний райдер,
вимоги до обладнання, до звуку, до світла. Це залежить від складу
колективу, інструментів, місця виступу (вулиця, приміщення та його
розміри). Це великою мірою впливає на якість виступу. Використовуємо
професійне обладнання, відомі бренди.
2.

Ми працюємо з компанією, що перевірена часом - Sound&LightCity,
яка забезпечує нас всім технічним рейдером, дотримуючись всіх вимог.
Доставкою, монтажем та демонтажем обладнання займається окрема
група кваліфікованого персоналу у кількості – 3 осіб. Тому музиканти
завжди свіжі та повні сил.
Наше стандартне обладнання розраховане на зали, які вміщать до 200
осіб. У випадку якщо зал більший або весілля відбувається на вулиці, за
погодженням з замовником обладнання доставляється. *2
Площа оптимальна для розміщення обладнання та розташування
музикантів для виступу - 6х4 м.
Рекомендуємо: Сцена! Якщо заклад не має сцени, підвищення для
музикантів - замовити її. Це завжди викликає особливу увагу
гостей, хороші враження, бажання веселитись та танцювати!
Мінімальний розмір сцени - 6х4 м.

За якісний звук відповідає наш звукорежисер, який впродовж виступу
гурту знаходиться в залі та слідкує за якістю.
Світлові прилади, їх рухи, також не є хаотичними, завжди відповідають
характеру кожної пісні, темпу, підкреслюють всі яскраві моменти,
доповнюють музику, створюють чудовий візуальний ефект. Ними
управляє наш світлооператор.
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Щоб під час виступу гурту не виникало неполадок на сцені працює
професійний стейджмен, який слідкує та повністю відповідає за
справний технічний стан апаратури.
Якщо ви замовили Leo City без нашого технічного забезпечення
(звукового та світлового обладнання), технічний райдер Leo City
зобов'язується виконати ваш підрядник, який забезпечує весілля всім
необхідним обладнанням. Вартість оренди обладнання Sound&LightCity
віднімається від загальної суми. *3
Трансфер обладнання та музикантів на місце і з місця виступу в межах
Львова та на відстань до 30 км. від Львова. *4
Доставка звукового та світлового обладнання на місце виступу
відбувається за 5 год. до початку заходу. При цьому рекомендується
забезпечити можливість оптимального та близького під’їзду до місця
виступу, щоб час відвантаження обладнання не забирав більше
виділеного часу.
За 2.5 год. до початку заходу – приїзд музикантів.
Cценічний одяг музикантів гурту Leo City
Для відповідної стилістики вашого весілля ви можете обрати будь-який
сценічний одяг з фото-портфоліо нашої колекції.
Вибір репертуару, ваші побажання.
Рекомендуємо обрати з нашого репертуару 15 пісень, які ви хочете
почути на свому весіллі. Звичайно, що виконаних пісень на весіллі буде
значно більше але так ми зможемо краще зорієнтуватись у ваших
уподобаннях.
Також хочемо почути ваші побажання стосовно того, якої музики ви
хочете почути більше: сучасної, рокової, народної, української чи
іноземної, ... А решту довірити нам.
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Склад колективу
На весіллі присутні 10 (11*) осіб.
7 осіб - музиканти Leo City
3 особи – звукорежисер, світлооператор, стейджмен.
Харчування та побутовий райдер.
Двохразовий комплексний обід на 10 (11*) осіб.
Кімната або номер в готелі для переодягання музикантів.
Не газована вода – 10 пляшок 0.7 л. на сцені.
* за межами Львова більше ніж 30 км. + 1 чол., водій.

Запрошення відомого артиста на весілля, зобов’язує замовника
виконати всі його вимоги щодо технічного райдеру. При замовленні з
нашим технічним забезпеченням, якщо тех. райдер гурту Leo City буде
збігатись, та буде відповідати вимогам технічного райдеру артиста, то за
виступ на обладнанні Leo City (крім особистих інструментів та вокальних
мікрофонів) не потрібно додаткових оплат. В іншому випадку виникає
необхідність добирати необхідне обладнання, згідно до вимог
технічного райдера артиста.*5
Бронювання дати весілля
Дата весілля бронюється в момент, отримання нами від замовника
завдатку у розмірі 600 дол.
У випадку відміни весілля з ініціативи замовника - завдаток не
повертається, та у повному розмірі залишається у Leo City!
Повернення завдатку замовнику можливе, якщо група Leo City
візьме на цю дату (яку скасував замовник) інше замовлення, весілля.

Як все відбувається в день весілля:
- за 5 год. до початку заходу - приїзд обладнання на місце виступу
гурту. Якщо місце виступу гурту є далеко від вигрузки автомобіля
(довгі коридори, сходи ...), час приїзду обладнання відбувається
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швидше зазначеного. Якщо на весіллі має відбутись виступ ще
однієї команди, артистів, час їх саундчеків додається до загального
часу підготовки. Про це необхідно повідомити нас заздалегідь.
На момент приїзду обладнання, місце розташування музикантів
має бути підготовлене (прибране та звільнене від непотрібних
речей).
5 год. це:
- 3 години вигрузка обладнання та монтаж обладнання
- 2 години саундчек музикантів Leo City.
Якщо на весіллі є велика кількість артистів, і загальний час
налаштуваннь, саундчеків перевищує 8 год., доставка обладнання
відбувається за 1 день до події. Всі витрати харчування та
проживання обслуговуючого персоналу бере на себе замовник.
- ВЕСІЛЛЯ згідно вашого таймінгу.
- демонтаж обладнання 2 год.
Розрахунок Повна оплата залишку суми в день весілля за всі надані
послуги групи Leo City.
Роз’яснення червоних цифр 1-5*, які були в тексті.

1 - кожна додаткова година роботи колективу + 200 дол. (розрахунок
наперед).
Також є можливість замовити дискотеку в форматі весілля після
виступів Leo City – оплата + 100 дол. але не довше ніж до 04.00 год.
ночі (розрахунок наперед).
Дискотека не може бути довшою, оскільки на другий
день в нас може бути інша робота, в іншій області.
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2 - додаткове обладнання для великих залів, з вмістимістю більше
200 чол., або локація на вулиці. Це збільшення загальної потужності
портального звуку, більше світлових приладів, сцена, Led екрани.
Ціна формується після складення та затвердження всіх необхідних
елементів обладнання та послуг.
3 - Вартість оренди необхідного обладнання для гурту Leo City
компанії Sound&LightCity становить 500 дол.
4 - Трансфер музикантів та обладнання, якщо відстань від Львова
перевищує 30 км. відбувається двома бусами. Одним бусом –
обладнання, іншим – музиканти. Ціна - 6 гр./км. за кожне авто.
5 - Ціна необхідного додаткового обладнання формується після
складення всіх необхідних елементів обладнання та послуг.
Обов’язки замовника
- Дотримуватись всіх вимог технічного райдеру (у разі зміни
підрядника), та побутового райдеру.
- Вчасно оплачувати послуги.
"День кожного з учасників групи починається з
позитивного настрою та бажання дарувати людям
радість! Як показав досвід, такий настрій можна
донести до глядача в повній мірі! Тільки якщо не потрібно
буде думати про вище перераховані пункти ;)"
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Ще декілька слів про нас.
Важливим моментом в нашому колективі є те, що ми завжди працюємо
складом, що зіграний протягом багатьох років спільних виступів! Це
гарантія бездоганної якості виступу на вашому святі.
наша сторінка в instagram

Ми ніколи не граємо по шаблону! У нас немає стандартного плейлисту
(увага пауз між піснями в нас також нема). За весь багаторічний досвід
роботи (перше весілля Leo City 08.05.2010 р.), ми навчились відчувати та
поважати публіку, її смаки. Гастролюючи по всій Україні, обіграли безліч
хітів, різних жанрових напрямків і зрозуміли чого хоче публіка. В різних
областях, регіонах, смаки та вподобання щодо музики різні! Тому граємо
виключно те, на що краще реагують гості на певному святі. Що дозволяє
всім комфортно себе почувати.
Наше завдання - викликати бажання танцювати та веселитись!
понад 500 events за своє існування

Наш репертуар постійно оновлюється новими та актуальними хітами. Він
є дуже різноплановий: сучасна музика, ретро хіти, хіти 80-х, народна
музика, … найголовніше, що все це не є одноплановим, тобто все в стилі
рок, чи в стилі блюз... Музиканти Leo City добре володіють різними
стилями: рок, поп-рок, джаз, латина, диско, лаундж, хаус ... Тому кожен
наш кавер є витриманим, танцювальним, зі своєю енергетикою, але з
особливою харизмою та драйвом Leo City.
з нами завжди надійно!
Завжди готові внести до свого репертуару пісню для вашого першого
танцю, якої нема в нашому репертуарі. Заздалегідь відправимо вам
запис для прослуховування та постановки танцю.
Все інше, про що тут не вказано, обговорюється індивідуально.
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Завжди відкриті для діалогу!
Основний склад музикантів, професійність, якісне звукове та
світлове обладнання, злагоджена робота всієї команди - є
запорукою вдалого виступу гурту Leo City, та тільки приємних
вражень для Вас та ваших гостей!

Технічний райдер Leo City
Побутовий райдер Leo City
Звукове та світлове забезпечення компанії Sound&LightCity

Якщо ви хочете почути наш виступ на живо, просто зв'яжіться з нами,
і ми домовимось про таку зустріч!

Менеджер групи – Андрій Масляк
тел. : (097) 951-66-51
e-mail: leo-city@i.ua
оф. сайт leo-city.com.ua
instagram @leo_city_band
instagram @leo_city_stage
facebook Кавер група Leo City
#leocityband
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