Duo Unique (All-round ambulant & akoes
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Wie is duo Unique?
Een duo met onbeperkt veel mogelijkheden voor bijna alle
soort evenementen.
! Niets is te gek!!

Wie is duo Unique?
Een duo met onbeperkt veel mogelijkheden voor bijna alle
soort evenementen.
!! Niets is te gek!!
Wat is zo 'Unique' en wat zijn de mogelijkheden?
Met all-round repertoire brengen wij vermaakt door de
herkenbaarheid van de liedjes uit de afgelopen 70 jaar.
Wij kunnen op winkelcentra, braderieÃ«n en andere
binnen/buitenactiviteiten door onze mobiele versterking.
!! Geen stroom en kabels nodig!!
Daardoor wordt op iedere plek de 'Perfecte Sound'
gecreÃ«erd.
Op bruiloften en recepties kan er gekozen worden voor
'achtergrond
muziek'
op
basis
van
professionele
begeleidingstapes en geluid.
Met 'Easy listening' & Golden Love Songs' kunt u rustig
genieten en praten zonder muziek als stoorzender.
Desgewenst kunt u er zelfs voor kiezen om met
trompetgeschal u activiteit te laten openen.
Zo hoeft u niet een aparte act te boeken, wat veel geld en
geregel scheelt!!!
Bij onzeÂ ItemsÂ vind u een overzicht van ons aanbod.
Wilt u lekkere herkenbare dansmuziek?
Ook dat is geen probleem.
Met groot geluid en kwaliteitsbanden kunnen wij er een groot
feest van maken!
Heeft u een activiteit met een speciaal thema?
Ook daar is een ruime keuze van aan kledij:
Kijkt u eens bij:Â Thema's
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Duitse
....Â https://www.youtube.com/watch?v=2dqFNQCfN7k
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website duo Unique
waar speelt duo Unique? bruiloft en partijenÂ
#evenementen - #privÃ©feestenÂ - verjaardag feesten braderieÃ«nÂ Â Â tuinfeesten
winkelcentrum
bedrijfsfeesten - oktoberfeesten - verzorgingshuizen - teveel
om op te noemen.
Voor elk soort optreden zijn zij in het bezit van professioneel
geluidsapparatuur en ook een lichtsetÂ Â tot 150 a 200
publiek, wat apart moet worden bijgeboekt.
vraagt u naar de voorwaarden
of bel met 06 22789315
Â
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