Unwind

UNWIND speelt dansbare arrangementen van vooral recente pop- en dancemuziek.
Zang, gitaar en een loopstation met vooraf zelf gearrangeerde begeleiding. Dat maakt
UNWIND een unieke, eigentijdse semi akoestische act met een eigen geluid.
We hebben ons aanbod uitgebreid. Want misschien heb je liever dat we mobiel zijn,
spelend tussen de gasten in. Klein bij een ceremonie of groots uitpakken op een
podium. Het kan allemaal! Lees hieronder wat er mogelijk is.
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Unwind
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SINGING DJ

€ 750,- (ex. 6% btw)

€ 600,- (ex. 6% btw)

€ 650,- (ex. 6% btw)

Inclusief*:
• stijlvol geluid en licht
• reiskosten
• avondvullend (5 uur)

Inclusief*:
• mobiele geluidsset
• reiskosten
• overal inzetbaar

Inclusief*:
• stijlvol geluid en licht
• reiskosten
• avondvullend (5 uur)

Soms is een hele band gewoon teveel van
het goede, maar heeft een akoestische
act juist weer te weinig ‘presence’ voor
je evenement. UNWIND Acoustic Pop is
dan de juiste keus. Met de ongedwongen
sfeer van een akoestische act, maar het
repertoire en impact van een top 100
band zijn we praktisch overal inzetbaar.
We spelen in een stijlvolle witte setting
en nemen een kleine geluidsset mee. We
hebben een ruimte nodig van 3 x 3 meter.

Met UNWIND On The Move heb je de
mogelijkheid Unwind op wisselende
plekken in te zetten. Door gebruik te
maken van een mobiele geluidsset
kunnen we ons lopend tussen de mensen
begeven. Gasten ontvangen bij de entree
bijvoorbeeld of spontaan spelen bij de
mensen aan tafel. Door de kleinschaligheid is ON THE MOVE heel geschikt voor
ceremonies en terras-, huiskamer- of
winkelconcerten.

Liever een DJ? Met UNWIND Singing DJ
haal je een stijlvolle, zingende DJ in huis.
Dat betekent natuurlijk meedansen op
vette beats en de laatste dancehits. Maar
ook op bekende disco- en danceclassics.
Of wil je alleen muziek op de achtergrond?
Ook geen probleem. Het bijzondere aan
deze act is de live zang die voor nog
meer sfeer zorgt. We hebben minimaal
een ruimte nodig van 2 x 2 meter.
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3 sets van 45 minuten of 4 sets van 35 minuten
in een tijdsbestek van 5 uur
uit te breiden met een DJ-service of discoclassics tape-show (30 minuten). Unwind speelt
dan 1 set minder. 100,- extra per onderdeel
pauzemuziek is standaard (70’s tot heden)
achtergronddoek van 2,5 x 3 meter kan tegen
meerpijs worden voorzien van branding of een
eigen thema. Ook leuk voor bruiloften!

•
•
•

3 sets van 35 minuten of 4 sets van 25 minuten
in een tijdsbestek van 4 uur
beperkt geluid, dus niet overheersend
persoonlijke interactie met publiek
we hoeven niet op te bouwen of geluid te
checken en kunnen dus meteen aan de slag

•
•
•

divers repertoire in een tijdsbestek van 5 uur
drie live gezongen blokken van 25 minuten met
begeleiding van orkestband
gezongen liedjes eventueel in een thema
eventuele presentatie van het evenement is in
goede handen
achtergronddoek en/of DJ booth kan tegen
meerpijs worden voorzien van branding of een
eigen thema. Ook leuk voor je bruiloft!

* Kleine geluidsset (100 personen) en beperkt statisch licht. Mobiel geluid is geschikt tot 30 personen in directe nabijheid.
Reiskosten binnen Nederland (exclusief parkeer-, tol- en veerkosten). Prijzen geldig tot 01-06-2018 en ex btw. Let op! De act
is semi akoestisch, alles wordt uitversterkt. Opbouw en soundcheck Acoustic Pop en Singing DJ bedraagt 1,5 uur.
Klik voor video
Facebook video

YouTube video

Tel 06 460 561 32
unwindmuziek@gmail.com
Actuele info op Facebook

Kijk voor meer informatie op www.unwindmuziek.nl

