KONCERT ZESPOŁU – PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)
1. W jakim składzie gra zespół?
Wszystko zależy od charakteru imprezy. Zespół NIVEL występuje zarówno w składzie instrumentalnym
jak i wokalno-instrumentalnym. Najmniejszy skład w jakim występujemy to trio. Nasze najczęstsze
konfiguracje to:
- trio instrumentalne (akordeon, gitara, bas)
- kwartet instrumentalny (skrzypce, akordeon, gitara, bas)
- trio z wokalem (wokal+gitara, akordeon, bas)
- kwartet z wokalem (wokal+gitara, skrzypce, akordeon, bas)
- kwintet z wokalem – pełny skład (wokal, skrzypce, gitara, akordeon, bas)
2. Jeżeli zdecyduję się na koncert wokalno-instrumentalny kto będzie śpiewał?
Naszym zaprzyjaźnionym wokalistą jest Grzegorz Płonka z Katowic. Można posłuchać naszych
wspólnych nagrań na naszej stronie internetowej w dziale „Muzyka”.
Oprócz tego współpracujemy również z Katarzyną Plutą, wokalistką z Krakowa - nasze wspólne
nagrania ukażą się w tym roku.
3. Jak długo trwa koncert klubowy, plenerowy lub estradowy?
W klubie najlepiej sprawdza się koncert podzielony na dwie części (2 sety), a każda z nich trwająca
około 40 minut. 1 i 2 set koncertu oddzielony jest 20-30 minutową przerwą.
Koncerty estradowe oraz plenerowe zawsze gramy w jednej dłuższej części, na ogół 60-80 minut.
Podane ww. propozycje są sprawdzonym przez nas schematem, budowanym na naszym własnym
doświadczeniu scenicznym oraz z uwzględnieniem ogólnych warunków panujących w branży
muzycznej. Nasze propozycje nie zawierają się jednak w sztywnych ramach i do każdego klienta
podchodzimy indywidualnie.
4. Jaka jest cena za Wasze usługi muzyczne?
Na cenę ostateczną składa się bardzo wiele czynników jak czas koncertu, miejsce, skład czy charakter
imprezy. Dlatego też dla każdego Klienta przygotowujemy zawsze indywidualną kalkulację cenową.
Aby przyspieszyć ten proces, sugerujemy wysyłać tego typu zapytania drogą mailową, lub
skontaktować się z nami telefonicznie.
W 90% kalkulację dostaną od nas Państwo jeszcze tego samego dnia, z wyszczególnieniem wszystkich
najważniejszych kwestii. Jesteśmy legalnie działającą firmą, więc wystawiamy rachunek za nasze
usługi.

5. Czy zespół gra na żywo i czy prowadzi konferansjerkę?
Zespół gra wyłącznie na żywo. Na imprezach, które tego wymagają, prowadzimy pełną konferansjerkę,
która polega na zapowiedzi większości utworów muzycznych wraz z przedstawieniem ich publiczności.
6. W jaki sposób następuje rezerwacja terminu?
Rezerwacja terminu wraz z potwierdzeniem koncertu ustalana jest mailowo i telefonicznie. W
przypadku koncertu podczas uroczystości urodzinowej, weselnej lub firmowej sporządzamy umowę
przedwstępną gdzie pobierana jest zaliczka wliczana na poczet późniejszego wynagrodzenia.
7. Jakie utwory zagramy oraz czy istnieje możliwość wpłynięcia na repertuar zespołu?
Państwa zdanie zawsze jest dla nas najważniejsze i chętnie wysłuchamy każdej sugestii. Nasz pełny
repertuar znajduję się na naszej stronie internetowej w zakładce „O zespole”, dział „Repertuar”.
Znajdują się tam różne bloki tematyczne. Wedle życzenia jesteśmy w stanie przygotować odpowiedni
do potrzeb klienta dany blok tematyczny koncertu, m.in.:
- Muzyki Francuskiej
- Muzyki Bałkańskiej
- Muzyki Rozrywkowej
- Muzyki Gruzińskiej
- Muzyki Irlandzkiej
- Kolęd i pastorałek
- Tango i Tango Milonga
- Muzyka wokalno-instrumentalna z gościnnym udziałem Grzegorza Płonki
Istnieje także możliwość zagrania koncertu „Muzyki Świata”, gdzie wybieramy najbardziej znane
utwory z każdego bloku i prezentujemy na koncercie. Taka forma koncertu jest najczęstszym wyborem
wielu klientów i najlepiej sprawdza się podczas koncertu klubowego, estradowego, plenerowego lub
uroczystości urodzinowych, ślubnych lub firmowych.
8. Czy mogę otrzymać od zespołu inne materiały audio, foto lub video, niż te, które są zamieszczone
na stronie?
Nie. Staramy się aktualizować na naszej stronie bieżące materiały, więc do Państwa dyspozycji
pozostają wyłącznie materiały zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz na naszym koncie
YouTube i Facebooku.
9. Czy zespół gra na terenie całego kraju?
Nasza lokalizacja to województwo śląskie, ale realizujemy nasze usługi na terenie całego kraju oraz
poza jego granicami. Odległość nie ma znaczenia - generuje jednak dodatkowe koszty dojazdu, które
są ustalane indywidualnie.
10. Zdecydowałem się na Wasz koncert, czego potrzebuje zespół ze strony organizatora?
Celem zapewnienia maksymalnego komfortu słuchaczowi potrzebujemy co najmniej 30 minut przed
koncertem na porozumienie się z akustykiem. Na naszej stronie internetowej w dziale „Rider” znajduje
się wszystko czego potrzebujemy ze strony akustyków podczas koncertów klubowych, estradowych i
plenerowych. Zachęcamy do pobrania i przygotowania nagłośnienia.
11. Dlaczego mam wybrać akurat Wasz zespół ?
Ponieważ każdą imprezę traktujemy wyjątkowo i poważnie - niezależnie od jej charakteru, mamy spore
doświadczenie, elegancko wyglądamy, świetnie brzmimy, a co najważniejsze - sprawimy, że słuchacze
na długo zapamiętają właśnie ten koncert 
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