Backstage to Cover Band inny, niż wszystkie!
Dla tych, którzy cenią muzykę o dobrym brzmieniu!
Niepowtarzalny wokal, świetne brzmienie akustyczne („unplugged”),
wyjątkowe aranżacje muzyczne znanych przebojów to właśnie jest Backstage.
Backstage to doświadczeni muzycy w składzie:
• Grzegorz – gitara akustyczna, wokal
• Krzysztof – gitara akustyczna, chórek
Zespół działa w branży muzycznej od 2005 roku, stale wzbogacając swój repertuar.
Jesteśmy uczestnikami programów telewizyjnych, takich jak:
• Must Be The Music
• Mam Talent
• X – Factor
CO NAS WYRÓŻNIA?
• W branży muzycznej działamy od 2005 roku
• Setki zagranych koncertów w kraju i za granicą
• Starannie wyselekcjonowany repertuar
• Wyjątkowe brzmienie akustyczne wzbogacone elektroniczną sekcją rytmiczną
• Dbałość o detale podczas występów
• Pozytywna energia, charyzma i świetny kontakt z widownią
• Indywidualne podejście do klienta
• 100% zadowolonych słuchaczy
Gwarantujemy najwyższej klasy oprawę muzyczną i jakość na najwyższym poziomie!

OFERTA DLA FIRM:
• Imprezy firmowe, integracyjne, festyny
wszelkiego rodzaju imprezy przy muzyce na żywo, koncerty live
• Gale, jubileusze, uroczyste kolacje, bankiety
uroczyste i podniosłe wydarzenia firmowe, wymagające odpowiedniej oprawy muzycznej,
muzyka przed wystąpieniami, krótkie wejścia po 1-2 utwory w przerwach pomiędzy przemówieniami
• Konferencje, szkolenia, spotkania biznesowe
muzyczne otwarcia konferencji i szkoleń firmowych, muzyczne wprowadzenie, muzyka podczas
przybywania Gości, koncertowe otwarcie danego spotkania
• Prezentacje nowych produktów
oprawa muzyczna prezentacji nowych produktów, indywidualny dobór aranżacji muzycznych
podczas różnych etapów wydarzenia
• Eventy i wydarzenia firmowe
ważne uroczystości, które wymagają odpowiedniego nagłośnienia i wprowadzenia muzycznego,
oraz oprawy muzycznej podczas trwania danego wydarzenia
✔ Indywidualne ustalenie repertuaru muzycznego z organizatorem wydarzenia
✔ Wyjątkowa oprawa muzyczna eventu w aranżacji akustycznej („unplugged”) na żywo
✔ Przywitanie Gości koncertem na żywo
✔ Ustalenie harmonogramu wejść muzycznych z organizatorem eventu
✔ Klimatyczna i nastrojowa muzyka na żywo
✔ Muzyczna aranżacja ważnych momentów podczas danego wydarzenia
✔ Żywiołowa i taneczna muzyka podczas zabawy tanecznej
OPCJE KONCERTÓW:
✔ Koncert 60 minut
✔ Występ 2 x 45 minut
✔ Występ do 3 godzin w setach z krótkimi przerwami
✔ Występ do 4 godzin w setach z krótkimi przerwami
Cena danej usługi jest ustalana indywidualnie z Klientem w zależności od miejsca imprezy,
daty eventu oraz wybranej usługi. Wystawiamy fakturę.

OFERTA CAŁONOCNA - całonocna, kompleksowa obsługa imprezy
• Koncert muzyczny live do 4h
• Oprawa muzyczna przez DJ'a w przerwach oraz po skończonym występie zespołu
• Nowoczesne oświetlenie sceny i parkietu – widowisko świetlne
• Oświetlenie dekoracyjne sali
• Nowoczesna FotoBudka
• Prowadzenie imprezy przez konferansjera w języku polskim, angielskim i niemieckim
• Ustalenie dokładnego harmonogramu muzycznego eventu z organizatorem
Cena danej usługi jest ustalana indywidualnie z Klientem w zależności od miejsca imprezy,
daty eventu oraz wybranej usługi. Wystawiamy fakturę.
W CENIE ZAWARTE JEST:
• Dojazd na miejsce zespołu wraz ze sprzętem muzycznym
• Indywidualny dobór repertuaru na daną imprezę – ustalenie playlisty
• Rozstawienie sprzętu muzycznego oraz nagłaśniającego
(nagłośnienie o mocy 1,2KW typu „Line array” firmy HK Audio, lub do 4KW w opcji z DJ’em)
• Po imprezie złożenie sprzętu nagłaśniającego i muzycznego
Każdy Klient otrzymuje od nas muzyczny upominek w postaci płyty CD.
Istnieje możliwość zakupu większej ilości płyt w celu przekazania zaproszonym Gościom!
KONTAKT
Grzegorz Stępień
Tel.:+48 501 080 796
Email: kontakt.backstage@gmail.com
www.backstage.com.pl
FB/INSTAGRAM: backstage.gs

Ponadczasowe hity :
1.Layla - Eric Clapton
2.Tears in heaven – Eric Clapton
3.Hotel California – The eagles
4.Nothing else matters – Metallica
5.Sex on fire - Kings of Leon
6.Use somebody - Kings of leon
7.One - U2
8.Weather you – Crowded house
9.Don’t dream is over – Crowded house
10.Light my fire – the Doors
11.Isn’t she lovely - Steve wonder
12.More than words – Extreme
13.Black or white - Michael Jackson
14.Human nature -Michael Jackson
15.Everything I do I do it for you - Bryan Adams
16.Summer of 69 – Bryan Adams
17.Heaven – B. Adams
18.Kiss from the rose - Seal
19.Crazy - Seal
20.Wild world – Mr. Big
21.To be with you – Mr. Big
22.Against all odds – Phill Collins
23.Little wing – J. Hendrix
24.Easy – The Commodores
25.Something got me started – Simply red
26.Sleeping in my car - Roxette
27.All right now – Free
28.Sorry seems to be – Elton John
29.Still got the blues – G. Moore
30.Knock knock – Guns & roses
31.Crazy little thing called love – Queen
32.If You Don't Know Me By Now - Simply Red
33.Uptown girl - Billy Joel
34.Take on Me - Aha

Oferowany repertuar przez nas – lista utworów 2019
Pozostałe światowe przeboje :

Współczesne hity :

35.Torn- Natalie Imbruglia
36.Everything – Michael Bubble
37.One flight down – Norah Jones
38.Walking by myself – G. Moore
39.End of the road – Boyz II men
40.The only thing that looks good on me – Br. Adams
41.I’ll be there for you – The Rembrants
42.Over my shoulder – Mike & the mechanics
43.Cuts like a knife - Bryan Adams
44.Son of the blue sky - Wilki
45.Wciąż bardziej obcy – Piasek/Lady Pank
46.Save tonight - Eagle Eye Cherry
47.Breakfast at Tiffany's - Deep Blue Something
48.Life is a Rollercoaster - Ronan Keating
49.Can’t wait until tonight – Max mutzke
50.If there’s any justice – Lemar
51.More than way way home – Keb mo
52.Jessie - Joshua Kadison
53.Unwritten - Natasha Bedingfield
54.Need You Now - Lady Antebellum

55.Just the way you are - Bruno Mars
56.Locked out of heaven - Bruno Mars
57.Pricetag - Jessie J
58.Moves like Jagger - Maaron 5
59.This love – Maroon 5
60.Magic – Rude
61.Breakeven - The Script
62.Umbrella – Rihanna
63.Apologize – One republic
64.Impossible - Shontelle/James Arthur
65.Daft Punk & Pharrel W. – Get lucky
66.Your love is a lie - Simple Plan
67.Za szkłem - Bracia
68.Story of My Life - One Direction
69.Shut Up and Dance - Walk The Moon
70.Supergirl - Reamonn
71.Diamonds - Rihanna
72.Stitches - Shawn Mendes
73.Want to Want Me - Jason Derulo
74.Lush Life - Zara Larsson
75.Shake it Off - Taylor Swift
76.Hold Back The River - James Bay
77.Can’t Stop The Feeling - Justine Timberlake
78.Shallow - Lady Gaga & Bradley Cooper
79.Perfect - Ed Sheeran

