
THE GLAM LADIES to wybuchowa mieszanka muzycznego warsztatu,
wdzięku i seksapilu w wykonaniu wokalu, skrzypiec elektrycznych i saksofonu!

O klubowe brzmienia i właściwy miks dba sprawny techniczne i nieprzyzwoicie przystojny DJ Matthew Clark!



Projekt muzyczny The Glam Ladies to przede wszystkim niezwykłe muzyczne show, w trakcie którego usłyszą Państwo największe hity klubowe,
prosto ze światowych list przebojów. Wokalistka, saksofonistka oraz skrzypaczka elektryczna wykonają na żywo do instrumentalnych podkładów

serwowanych przez dj’a, specjalnie wcześniej zaaranżowane partie muzyczne tak, by każdy utwór nie tylko wpadł w ucho dzięki znanej i lubianej linii
melodycznej, ale także porwał nietuzinkowym wykonaniem absolwentek Akademii Muzycznych. Ten przebojowy projekt uświetni każdy event.



Zagraliśmy dla Klientów takich jak:

ZZOOBBAACCZZ  VVIIDDEEOO  zz  TTHHEE  GGLLAAMM  LLAADDIIEESS

https://www.youtube.com/watch?v=I7d8KbK7OT8


REPERTUAR

1. Sigala Nile Rogers "Give me your love"
2. Kungs "This Girl"
3. Ariana Grande, Zedd "Break Free"
4. Zedd "Stay the night"
5. Rihanna "We found love"
6. "Ain't Nodoby"
7. Sigala "Came here for love"
8. Zara Larsson "I would like"
9. Agnes "Release me"
10. Jess Glynne "Rather be"
11. Robin S "Show me love"
12. Sigala "Sweet Loving"
13. Calvin Harris "How deep is your love"
14. Duke Dumont "I got U"
15. Lady Gaga "Born this way"
16. Disciples "On my mind"

PPOOSSŁŁUUCCHHAAJJ

DDEEMMOO  

https://www.youtube.com/watch?v=QLYHvNXUWso


POBIERZ RIDER
THE GLAM 

LADIES 

POBIERZ 
ZDJĘCIA

http://www.anseba.com/n-files/THE-GLAM-LADIES-photo.zip
http://www.anseba.com/n-files/RIDER-THE-GLAM-LADIES.pdf


KOSZTY

TTHHEE  GGLLAAMM  LLAADDIIEESS (solo): wokal, sax, skrzypce elektryczne
Występ: 3 sety po 25 minut 
CCeennaa:: 6900 zł +23% VAT

TTHHEE  GGLLAAMM  LLAADDIIEESS  &&  DDJJ:: wokal, sax, skrzypce elektryczne, DJ
Występ: 3 sety po 25 minut, DJ gra do 7h

CCeennaa::  7900 zł +23% VAT.

Transport (poza Warszawą) 2,00zł + VAT za km
NNoocclleegg  ((ppoozzaa  WWaarrsszzaawwąą))::  standard min. 3* ze śniadaniem w przypadku The Glam Ladies Solo: 

2xSLG, 1xDBL w przypadku THE GLAM LADIES & DJ 2xSGL, 2xDBL.

WWyymmaaggaanniiaa  ddooddaattkkoowwee:: garderoba wyposażona w stół i krzesła, lustro, napoje gorące: 
herbata, kawa, softy: sok, woda, finger food (kanapki) oraz posiłek na ciepło dla 5 osób



OFFICE ANSEBA MUSIC AGENCY 
ul. Rydygiera 13B lok.U2 

01-793 Warszawa
+48 602 757 850, anna.gonet@anseba.com


