


VOISING
A´Cappella

Slovenskú vokálnu skupinu tvorí 6 unikátnych 

spevákov, ktorí Vás počas svojho vystúpenia 

prevedú najväčšími hitmi z čias minulých, či 

súčasných. 

Nebude chýbať QUEEN, Shakira, Ed Sheeran či 

medley rôznych hitov v tzv. a´cappella štýle. 

Skupina pravidelne vystupuje na scénach na 

Slovensku i v zahraničí. Už niekoľko rokov sú 

dôkazom, že práve láska k hudbe dokáže spojiť 

šiestich, zdanlivo rozdielnych ľudí v jedno 

výnimočné hudobné zoskupenie. 



Cenová ponuka

Štandardná cena za hodinový koncert A‘Cappella skupiny VOISING je 

2500 EUR + DPH

Cena je konečná vrátane dopravy a služieb vlastného zvukára.

Pre mestá a obce, ako aj štátne a verejné inštitúcie poskytujeme zľavu 

20% (konečná cena je potom 1950 EUR + DPH).

Pre charitatívne a benefičné akcie a podujatia poskytujeme zľavu 50 % 

(konečná cena je potom 1300 EUR + DPH).



TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ 

ŠPECIFIKÁCIE

Ubytovanie:

Cena neobsahuje ubytovanie v dvoch 2-posteľových a jednej 3-posteľovej izbe s raňajkami – je v réžii objednávateľa.

To v prípade, že je ubytovanie nevyhnutné (vystúpenie je veľmi neskoro večer, resp. vzdialenosť je väčšia ako 250 km

od Bratislavy, alebo oboje súčasne, a zároveň návrat do mesta Bratislava by bol neskôr ako 02:00 hod. ráno

nasledujúceho dňa).

Technické špecifikácie: konzultácie na tel. čísle 0908 731 269.

Možnosti:

1. Technické zabezpečenie v prípade menšieho interiéru je formou “na kľúč“

(zvukár s vlastnou technikou je v cene).

2. Ak ozvučenie zabezpečuje objednávateľ, požadujeme pripojenie nevyhnutnej časti vlastnej techniky

(služby vlastného zvukára sú v cene) do ozvučovacieho systému inštalovaného v priestore vystúpenia.

Organizačné špecifikácie:

Príchod skupiny na miesto vystúpenia musí byť umožnený v určenom čase pred oficiálnym začiatkom vystúpenia.

Miestny technický personál musí byť prítomný (napr. technik pre pódium, prípadne technik pre osvetlenie, resp. lokálny

zvukár). Parkovanie pre 3 osobné vozidlá, resp. podľa dohody.

Požadovaná je jedna šatňa pre 8 osôb v budove, v ktorej sa vystúpenie koná. Šatňa by mala byť uzamykateľná a

vybavená zrkadlom, stolom a 8-mi stoličkami, a po dohode s usporiadateľom s drobným občerstvením pre 8 osôb

(podľa výberu a v réžii usporiadateľa).



PLAYLIST - výber

1. I SEE FIRE (E.Sheeran)           

2. ALL ABOUT THE BASS (M.Trainor, K. Kadish / arr. Ester Wiesner)

3. DON´T STOP ME NOW (Roy Thomas Baker / Freddie Mercury)

4. SOMEBODY TO LOVE (Freddie Mercury)

5. 90‘s DANCE MEDLEY

6. SUGAR (Posner,Levine,Luke)

7. PERFECT (E.Sheeran)           

8. I´M YOURS (Jason Mraz)

9. VALERIE (The Zutons) 

10.MAS QUE NADA (Jorge Ben Jor)

11.HIPS DON´T LIE MEDLEY (Shakira)



MODEROVANIE

KAŽDÝ ČLEN VOISING V PRÍPADE POŽIADAVKY 

PROFESIONÁLNE ODMODERUJE VAŠE EVENTY

- Reprezentačné firemné a štátne eventy

- Plesy a bály

- Detské podujatia

- Jarmoky

- Obecné i mestské slávnosti

- Galaprogramy

- Festivaly

- Klubové koncerty

- Výstavy, recepcie

- Svadby

- Narodeninové i meninové oslavy, výročia



FAKTURAČNÉ ÚDAJE

GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o.

Rázusova 1247/33

941 01 Bánov

IČO:       50431692

IČ DPH:  SK2120319212

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN:    SK73 0900 0000 0051 1714 1539

SWIFT: GIBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sro

Vložka č.: 41300/N

KONTAKT

+421 908 731 269

info@golden-entertainment.com

www.golden-entertainment.com


