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Full Band - Zespół Muzyczny

Nasz zespół Full Band powstał oficjalnie w 2014 roku w miejscowości Sępólno Krajeńskie. Wcześniej jednak
część zespołu współpracowała ze sobą w innych projektach muzycznych. Przyjaźń, wspólna pasja, podobne
preferencje muzyczne oraz wizja wspólnego grania muzyki a wysokim poziomie sprawiły, że postanowiliśmy
na stałe występować razem, jako: FULL BAND.
W repertuarze zespołu znajdą Państwo bardzo bogatą i różnorodną paletę znanych i popularnych przebojów
muzyki polskiej, jak i zagranicznej oraz hity z list przebojów.

Naszym atutem jest bardzo szeroka uniwersalność oraz wielogatunkowość repertuarowa, pozwalająca zawsze
na dobór utworów odpowiednio dostosowanych do wieku, upodobań oraz potrzeb i wymagań naszych
słuchaczy, a także charakteru obsługiwanej imprezy.
Grając pod szyldem Full Band zawsze dajemy z siebie 100%, bez względu na wielkość, rangę raz rodzaj
obsługiwanej imprezy, a także niezależnie od miejsca w którym dane jest nam występować.

Przypieczętowaniem naszej muzyki jest wysokiej klasy sprzęt nagłośnieniowy, zapewniający zawsze
przyjemne, czyste i profesjonalne brzmienie zespołu, oraz efektowne oświetlenie, tworzące niepowtarzalny
klimat każdej imprezy.
Zespół ma na swoim koncie dużo imprez oraz wielu zadowolonych klientów i słuchaczy, które stale się
powiększają.

Opinie klientów na temat naszej pracy umieszczone są w zakładce Referencje oraz opinie na różnych
portalach społecznościowych.
Jeżeli więc pragną Państwo dołączyć do tego grona i przeżyć niezapomniane chwile, w rytmach dobrej
muzyki i w atmosferze miłej zabawy, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą Ofertą. W razie pytań
zapraszamy do zakładki Pytania" lub prosimy o kontakt.

Gramy na terenie całego kraju.

Najczęściej w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim.
Często bywamy w miejscowościach: Sępólno Krajeńskie, Chojnice, Człuchów, Czersk, Czarne, Bytów,
Brusy, Kościerzyna, Tczew, Miastko, Inowrocław, Tuchola, Koronowo, Bydgoszcz, Toruń, Świecie,
Grudziądz, Włocławek, Brodnica, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Puck, Słupsk, Biały Bór, Bobolice,
Koszalin, Szczecin, Starogard Gdański, Wyrzysk, Piła, Wałcz, Mirosławiec, Złotów, Okonek, Krajenka,
Jastrowie, Lędyczek, Okonek, Stawnica, Kalisz Pomorski, Szczecinek, Więcbork, Nakło Nad Notecią, Szubin,
Mrocza, Więcbork, Sypniewo, Kamień Krajeński, Debrzno, Mogilno, Żnin, Konin, Gniezno, Poznań.

Kategorie
Kultura i sztuka - Zespoły muzyczne
Firmy i usługi - Ślub i wesele
Według lokalizacji - Pomorskie - Chojnice
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Zespół weselny, Zespół weselny chojnice, Zespół weselny gdańsk, Zespół weselny bydgoszcz, Zespół
weselny człuchów, Zespół weselny kościerzyna, Zespół weselny sępólno krajeńskie, Zespół weselny więcbork
, Zespół weselny tuchola, Zespół weselny czersk
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