
Oferta koncertowa
V Events.



• The Musical History of Frank Sinatra. 
Koncert poświęcony twórczości jednego z największych męskich głosów naszych czasów. Przydomek, jaki 
nosił The Voice, doskonale oddaje to wszystko co jest ukryte w twórczości Franka Sinatry. Elegancja, szyk, 
wdzięk i mnóstwo nonszalancji.  Proponujemy Państwu realizację tego wydarzenia w dwóch formatach. 
1. Duży zespół, w skład którego wchodzi cała sekcja dęta (trąbka, dwa saksofony, puzon) do tego, gitara, 
gitara basowa, perkusja, instrumenty klawiszowe i oczywiście wokal. 
2. 2. Wersja z mniejszym zespołem, w skład którego wchodzą – trąbka, gitara basowa, piano, perkusja 
i oczywiście wokal. 
 
  Skład, który może wystąpić będzie dopasowany do Państwa wymogów, wielkości sali i budżetu jakim      
  Państwo dysponujecie. 
  Podczas show muzycznego będzie można usłyszeć największe przeboje wykonywane przez Franka       
  Sinatrę jak: Fly Me To The Moon, New York, New York, Come Fly With Me i wiele innych. 
    W repertuarze pojawiają się również mniej znane kompozycje. Podczas koncertu omawiane są również    
  wykonywane utwory i przybliżona, jest historia życia i twórczości artysty. 



•  Śladami Michael’a Buble. 
Koncert poświęcony twórczości wybitnego wokalisty, który swoim głosem podbił sceny całego globu.   
Proponujemy Państwu realizację tego wydarzenia w dwóch formatach. 
1. Duży zespół, w skład którego wchodzi cała sekcja dęta (trąbka, dwa saksofony, puzon) do tego, gitara, 
gitara basowa, perkusja, instrumenty klawiszowe i oczywiście wokal. 
2. Wersja z mniejszym zespołem, w skład którego wchodzą – trąbka, gitara basowa, piano, perkusja 
i oczi oczywiście wokal. 

 
  Skład, który może wystąpić będzie dopasowany do Państwa wymogów, wielkości sali i budżetu jakim      
  Państwo dysponujecie. 
  Podczas show muzycznego będzie można usłyszeć największe przeboje wykonywane przez Michaela     
  Buble: Feeling Good, Haven’t Met You Yet, Everything, Home, Sway. 
  Podczas koncertu omawiane są również wykonywane utwory i przybliżona, jest historia życia 
    i twórczości artysty.



•  Vertigo Band.
MMamy do zaproponowania Państwu, naprawdę wyjątkowy koncert. Wydarzenie, które zapamiętacie 
Państwo jeszcze długo, kiedy ze sceny padną ostatnie dźwięki. Jest to skład, który powstał z inicjatywy klubu 
muzycznego Vertigo Jazz Club & Restaurant i na przestrzeni czterech lat wspólnego grania, pięknie rozwinął 
swe muzyczne skrzydła. Zespół porusza się w przestrzeni popularnych utworów muzycznych jak: Sting, 
AC/DC, Stevie Wonder, Billie Eylish a wszystkie kompozycje przygotowane są pod ten ośmioosobowy 
zespół. Na czele zespołu stoi, wrocławska wokalistka, znana ostatnio z edycji The Voice Of Poland 
– – Natalia Szczypuła. Zespół składa się z: wokalu, trąbki, dwóch saksofonów, gitary, gitary basowej, 
instrumentów klawiszowych, perkusji.



Oferta online
Pandemia zaskoczyła nas wszystkich zamknięciem scen na całym świecie. Natomiast pozwoliła 
rozwinąć się wydarzeniom online. V Events doskonale odnalazło się w nowej rzeczywistości 
i przygotowało pełną ofertę wydarzeń online, które razem z nami możecie Państwo realizować 
w prw przestrzeni swojej firmy. Możemy pojawić się u Państwa i poprowadzić pełną transmisję 
wybranymi kanałami, dla wszystkich Państwa pracowników, partnerów. Możemy również 
zrealizować koncert online, który może być transmitowany live ze sceny np. Vertigo i trafiać do 
wszystkich Państwa odbiorców. Możemy też zapewnić nagranie koncertu, który później 
w wybranym terminie zostanie wyemitowany według Państwa potrzeb. Zapewniamy również 
zespół, który możecie Państwo wybrać po krótkiej rozmowie z naszym przedstawicielem. 

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres: events@vertigojazz.pl 
Bądź telefonicznie: 608789765


