Unwind
Je evenement moet gewoon perfect zijn! En muziek speelt daarbij een belangrijke rol.
Van bruiloft tot bedrijfsfeest, Unwind geeft die perfecte muzikale invulling aan ieder
event. Stijlvol, flexibel en professioneel. Met de ongedwongen sfeer van een akoestisch
duo, maar het geluid van een complete coverband, zijn we echt overal inzetbaar; van
intieme huiskamer tot grote eventlocatie. The party is on!

POP & PARTY

CEREMONIES

Soms is een hele band teveel van het
goede, maar heeft een akoestisch duo
weer te weinig ‘presence’. Dan is
Unwind Pop & Party de juiste keus!
Want je ziet wel een duo, maar je hoort
een hele band. De overige begeleiding
is al in onze eigen studio voorbereid!
We spelen dance- en popsongs uit de
Top 2000 en brengen standaard gratis
een stijlvolle kleine geluidsset* mee.

De huwelijksceremonie is een
bijzonder en emotioneel moment.
Vaak zijn er speciale muzikale wensen
en willen de partners hun gevoelens
vertaald zien in een lied. Met Unwind
Ceremonies denken we graag mee en
wanneer de muzikale wens niet in
onze repertoirelijst voor komt,
studeren we het nummer graag voor
je in.

EXTRA'S
Een optreden van Unwind
is tegen meerprijs uit te
breiden met:
• Disco Diva
Opzwepende interactieve
slotact met ±30 minuten
discoclassics.
• DJ-service
In de pauzes en na afloop
van het optreden draaien
we nog lekker door tot het
einde van je feest. Verzoeknummers aanvragen kan
natuurlijk ook, nu zelfs met
je mobiel!

ON THE MOVE
Met Unwind On The Move heb je de
mogelijkheid ons op wisselende plekken
in te zetten. Door gebruik te maken van
een mobiele geluidsset kunnen we ons
lopend tussen het publiek begeven.
On The Move is bijvoorbeeld heel
geschikt voor terras-, straat- of winkelconcerten en speciale acties!
•
•
•
•

•
•
•

3 songs uit een divers akoestisch
repertoire (meer in overleg)
We studeren 1 ons onbekend nummer
gratis voor je in
We nemen mobiel (±50 personen) of vast
(±100 personen) geluid mee

3 sets van 35 minuten (of andere indeling)
akoestisch binnen 5 uur
Volledig draadloos met mobiele geluidsset
Persoonlijke interactie met publiek
We hoeven niet op te bouwen of geluid te
checken en kunnen dus meteen aan de slag

* Kleine geluidsset (100 personen) en beperkt statisch licht. Mobiel geluid is geschikt tot 50 personen in directe
nabijheid. Unwind speelt semi akoestisch, alles wordt uitversterkt. Opbouw en soundcheck bedraagt 1,5 uur.

Kijk voor meer informatie op www.unwindmuziek.nl

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

Facebook video

YouTube video

