OFERTA KONCERTOWA 2021

NASZE OSTATNIE PRODUKCJE:

CO TO ZA DZIEWCZYNA
WSZYSTKIE TELEDYSKI ZNAJDZIESZ W SERWISIE

ODWIEDŹ STRONĘ: WWW.CRUMP.PL

numer jeden
NA KANAŁ: „DISCO POLO GRANIE”

SPRAWDŹ TAKŻE:

zabiorę cię ze sobą

KILKA SŁOW O NAS...
„Crump” to nazwa grupy muzycznej, która
swoją działalność rozpoczęła pod koniec
2015 roku. Jej założycielami są Dariusz
Łopato i Przemysław Oksztul, którzy od
stycznia 2013 roku, pod tą samą nazwą,
zajmowali się tworzeniem produkcji dla
innych zespołów branży disco polo.
Jako duet producencki, „Crump” może
pochwalić się wieloma kompozycjami,
które już dawno zyskały miano „hitów”.
Do takich utworów należą: „Na zabawie”
(Jorrgus), „I tak kocham Cię” (Maxx Dance),
czy „Wredna” (Skalars).
Po osiągnięciu dużego sukcesu w zakresie
produkcji muzycznych i zebraniu sporego
bagażu doświadczeń, założyciele „Crump’a”
postanowili spróbować swoich sił jako zespół
muzyczny. Pomysł okazał się „strzałem w
dziesiątkę” i grupa, w dość krótkim czasie
zyskała liczne grono fanów. Najlepszym
dowodem na potwierdzenie tych słów jest
wydany WIOSNĄ 2019 roku pierwszy ALBUM
zespołu zatytułowany „Będę Twoim Wariatem”, na którym oprócz
takich hitów jak: „Uśmiech na szczęście”, „Wybredna panienka”, czy „Jak bardzo Cię kocham”,
znalazło się kilka nowości, jak choćby utwór „Jesteś taka zakochana”, który od razu skradł serca
słuchaczy!
W chwili obecnej zespół pracuje nad materiałem na kolejną płytę, a jego najnowsze
produkcje „Zabiorę Cię ze sobą” oraz „Numer Jeden”, tak jak i poprzednie, nie tylko podbiły
parkiety wszystkich największych dyskotek w kraju ale też można je usłyszeć i zobaczyć w
największych stacjach radiowych i telewizyjnych w Polsce (Radio VOX FM, Polo TV, Polsat,
Disco Polo Music, 4 Fun Dance, Power TV, TOTV).

JAK WYGLĄDA KONCERT
Skład zespołu to: Dariusz Łopato - wokalista, frontman, Przemysław Oksztul - technik, akustyk
oraz dwie utalentowane tancerki: Edyta I Gabrysia. W przypadku większych imprez plenerowych, skład zespołu zostaje powiększony o trzecią tancerkę.
Czas trwania koncertu zależy od rodzaju imprezy. W przypadku imprez klubowych jest to
zazwyczaj 45min, a podczas koncertów plenerowych około 60min. W trakcie trwania występu
zespół nagradza gości licznymi płytami i gadżetami.

RIDER TECHNICZNY

Podczas koncertu korzystamy z własnego sprzętu tj.:
- mikrofon bezpzewodowy (Shure BLX24RE/SM58-S8),
- bezprzewodowy system odsłuchowy (Shure PSM 300 P3TRA215CL),
- mikser cyfrowy (BEHRINGER XR 12),
- odtwarzacz audio (DENON PRO DN-F350).
Potrzebujemy tylko wpiąć się w mixer do systemu nagłośnieniowego
(wyjście z mixera stereo 2 x XLR1, opcjonalnie może być 2 x Jack)
i podłączyć listwę elektryczną by zasilić urządzenia
(1 gniazdko). Na scenie natomiast niezbędny jest
odsłuch (1 tor monitorowy) dla wokalisty
i tancerek.

CENA I BOOKING
Informacji na temat ceny za koncert
oraz dostępnych terminów, udzielamy
telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem
serwisów społecznościowych.
Za odbyty koncert wystawiamy fakturę.
+48 600 297 263 / +48 888 824 410
zespolcrump@wp.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

