JAK VYPADÁ HUDEBNÍ PRODUKCE?
www.orchestraparty.cz
TANEČNÍ SÉRIE

REPERTOÁR

Naše hudební produkce je rozdělena do tzv.
tanečních sérií. Běžně hrajeme cca 45 minut, 15
až 20 minut máme pauzu, během které pouštíme
potichu reprodukovanou hudbu. Tento systém
doporučujeme, jelikož i hosté se chtějí v klidu
najíst a na chvíli si odpočinout, popovídat.

Náš repertoár čítá více než 600
skladeb. Na akci jsme schopni
během 8 hodin hudební
produkce odehrát přibližně 90 až
120 skladeb.

VÝBĚR SKLADEB
Výběr skladeb je jedna z nejdůležitějších součástí
naší práce. Skladby nevybíráme náhodně na
místě, ale řídíme se předem sestavenými sériemi.
Jedině takto můžeme zajistit, že bude hudební
produkce dávat smysl a že bude mít koncepci.
Skladby jsou v sériích seřazeny podle žánru,
tempa, dynamiky a v určité míře i dle oblíbenosti
a pěvecké náročnosti.
Abychom mohli flexibilně reagovat na situaci na
tanečním parketě, jsme schopni jednotlivé sekce
spojovat a prolínat, stále se však řídíme tím, že
nelze hrát písničky stylem: Malá dáma – Dancing
Queen – Škoda lásky – Despacito – Severní vítr. To
byste si mohli rovnou pronajmout vlastní
aparaturu a nechat hosty, aby si hudbu pouštěli
sami, což by vedlo k naprostému chaosu.

PREFERENCE KLIENTA
Klient s námi vždy může dopředu vyjednat, jaké
upřednostňuje žánry. Může si vybrat písničky,
které by chtěl slyšet a my se vynasnažíme, pokud
to půjde, skladby odehrát.
Není však technicky možné, aby si klient
z našeho repertoáru vybral 120 písniček a my se
jeho seznamem řídili. Všechny „série“ bychom
museli rozhodit a znovu sestavit, nahrát nové SD
disky, přepracovat seznamy, což časově nelze
pro každou akci zvládnout. V neposlední řadě
takový zásah do našeho repertoáru povětšinou
výrazně sníží kvalitu naší produkce.

Repertoár je rozčleněn na
„série“. Skladby jsou do sérií
zařazovány především podle
žánru a na základě našich
bohatých zkušeností.

laciano@email.cz

736 270 006

SKLADBY NA PŘÁNÍ
Písničky na přání pro nás nejsou
problém, pokud je ovšem máme
v repertoáru. Když požadovanou
písničku nemáme, nejsme
schopni ji zahrát, ani narychlo
pustit z Youtube.
Ideální variantou je připravit si
seznam písniček na přání
alespoň 14 dní dopředu a my
Vám je připravíme
v reprodukované podobě.
Druhá varianta je, že si přinesete
vlastní Flash Disk s písničkami ve
formátu mp3.

