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BRYGADA RR



RAZEM tworzymy Wytwórnię Fety i duet DJski 
Brygadę RR. Prowadzimy fajne i nowoczesne przyjęcia 
weselne, z indywidualną selekcją muzyczną i doborem 
kadry. Mamy ponad 20 lat doświadczenia. Wkładamy 
sporo serca w to, co robimy. Zależy nam bardzo, aby 
Wasze przyjęcie było wyjątkowe i dokładnie takie, jak 
je sobie wyobrażaliście.

MUZYCZNIE staramy się trzymać fason, dobierać 
fajne wersje nagrań, miksować je dla Was na żywo, 
tworzyć dynamiczne bloki muzyczne, które rozpalają 
parkiet. Jeśli to tylko możliwe stronimy od ludowych 
melodii oraz muzyki disco polo. Uważnie obserwujemy 
parkiet i na żywo dobieramy muzykę tak, by goście nie 
schodzili z parkietu.

PROWADZIMY ZABAWY ale tylko te najbardziej 
uniwersalne, dynamiczne i generujące najwięcej 
śmiechu. Takie, które nie generują długich przestojów 
w trakcie przygotowywania. Zależy nam, aby nie tracić 
energii zabawy i dobrego klimatu.

IMPREZY OBCOJĘZYCZNE nie są nam obce. Nasz 
zespół to również wodzireje i konferansjerzy mówiący 
po angielsku, hiszpańsku, rosyjsku i francusku. 

MUZYCY LIVE ACT chętnie zagrają na Twoim 
przyjęciu razem z nami. Współpracujemy ze 
skrzypaczką, saksofonistami, gitarzystami i 
trębaczami. Dzięki nim muzyka mechaniczna nabiera 
nowego wymiaru i dynamiki.

CZEŚĆ, TU ROBERT I RAFAŁ.

https://www.facebook.com/wytworniafety/
https://vimeo.com/user107996706
https://www.mixcloud.com/WytworniaFety/
https://open.spotify.com/user/fc9rn50ey55ixv0an483nfvu1


ROBERT
DJ, konferansjer, osoba techniczna

Specjalista od sprzętu, programowania świateł i 
pedantycznego porządku. Sprzęt utrzymuje w kondycji 
fabrycznej. Stoi na straży w razie jakichkolwiek 
awarii, rozwiązuje na bieżąco problemy techniczne.

Jest również DJem i chętnie prowadzi różnego typu 
zabawy. Jest człowiekiem od hebli gdy Rafał wychodzi 
na środek parkietu. 

Śledzi nowinki techniczne i zajmuje się uzupełnianiem 
parku maszynowego a także projektuje i wykonuje 
część naszego wyposażenia sprzętowego.

RAFAŁ
DJ, konferansjer

Na co dzień produkuje własną muzykę elektroniczną 
w wielu gatunkach. Ma za sobą wiele lat spędzonych 
w radio oraz w klubach i na eventach.

Jest organizatorem imprez, reprezentuje na polskim 
rynku kilka gwiazd z lat 80, niegdyś jego idoli, gdy był 
nastolatkiem.

Idealnie dobierze utwory i zmiksuje je ze sobą, na 
Wasze życzenie zrobi specjalny edit lub wyprodukuje 
dla Was nowy utwór. Zażartuje do mikrofonu, przywita 
gości i zaprosi do tostu lub tańca.



MAREK 
saksofon

Muzyk z wielotenim doświadczeniem scenicznym. 
Grający w zespołach, programach telewizyjnych, 
eventach. Również bardzo wzięty muzyk sesyjny.

Człowiek z ogromnym talentem, dzięki któremu 
potrafi dopasować swoje improwizacje do każdego 
typu muzyki. Gra na kilku różnych saksofonach.

Saksofon to bardzo popularny i modny obecnie 
instrument. Stanowi świetny dodatek do muzyki 
mechanicznej dodając setom DJskim energii i klimatu.

GRZEGORZ
saksofon

Muzyk z wielotenim doświadczeniem scenicznym, 
przez wiele lat członek jednego z najpopularniejszych 
zespołów pop. Na co dzień kompnuje muzykę filmową 
a także naucza muzyki.

Podczas przyjęć doskonale wie kiedy zagrać i jak. 
Idealnie dopasowuje swoje brzmienie do muzyki 
mechanicznej.

Subetelnie wypełnia przestrzeń swoim instrumentem 
podczas setów lounge i chill out. 



MAREK 
śpiew, animacje, gitara, instrumenty klawiszowe

Wirtuoz gitary i instrumentów klawiszowych, aranżer 
i kompozytor tworzący w swoim domowym studio 
muzykę eksperymentalną. Za to na przejęciach 
zawsze uśmiechnięty i potrafiący znaleźć się w każdej 
sytuacji wokalista i wodzirej.

Zagra, zaśpiewa, zaimprowizuje i stworzy 
niepowtarzalny klimat. Rozbawi i z wdziękiem 
przywita gości, zaprosi do stołu, do tańca, do toastu.

Doskonały podczas przyjęć, na których łączymy polską 
tradycję z nowoczesnym podejściem.

FAINA
śpiew, animacje, gitara, język rosyjski

Profesjonalistka, Pani Dyrygent, śpiewająca poezję 
rosyjską, gitarzystka i animatorka.

Uwielbia kontakt z ludźmi i muzyką. Ma bogaty 
repertuar w wielu gatunkach, pięknie śpiewa ballady 
przy akompaniamencie gitary.

Osoba o wspaniałym poczuciu humoru i nieskazitelnej 
kulturze osobistej. Rekomendowana i zachwalana 
przez wszystkich, z którymi miała okazję 
współpracować.



POSŁUCHAJ MUZYKI

Klinknij w jedno ze zdjęć, aby posłuchać naszych 
setów oraz playlisty na spotify.

Uwielbiamy bawić się muzyką i poszukiwać 
ciekawych wersji, aby móc potem zaskoczyć 
wszystkich na parkiecie, dostarczyć emocji za 
pomocą znanych motywów ale w niespotykanym 
brzmieniu. Oczywiście jesteśmy równiez fanami 
wersji oryginalnych. 

Nasza selekcja jest bardzo precyzyjna i przemyślana. 
Bazuje zarówno na latach doświadczeń, jak i 
najnowszej technologii i trendach w branży DJskiej.

https://www.mixcloud.com/WytworniaFety/brygada-rr-live-vol-1/
https://www.mixcloud.com/WytworniaFety/brygada-rr-live-vol-2/
https://spoti.fi/3hBeljw


ZAPLECZE TECHNICZNE

Nagłośnienie: 
turbo sound 2 x iq15B | turbo sound 2 x iq12

Światło: 
4 ruchome głowice na trawersach | listwy LED | reflektory PAR LED | retro lampy

Konsola: 
Pioneer DJM 900 NXS2 | CDJ2000NXS2 | Technics SL1210MK5

FX:
wytwornica mgły Hazer 

Mikrofon:
Mikrofony bezprzewodowe AKG



CENNIK

1. Pakiet podstawowy: DJ + osoba techniczna, nagłośnienie + światło wg uzgodnień (wesele) 3000 zł
2. Pakiet podstawowy: DJ + osoba techniczna, nagłośnienie + światło wg uzgodnień (wesele + poprawiny) 4500 zł
3. Muzyk live act: saksofon lub skrzypce lub gitara na żywo (wesele) 1500 zł
4. Muzyk live act: saksofon lub skrzypce lub gitara na żywo (wesele + poprawiny) 2500 zł
5. Śpiewający wodzirej (wesele) 2500 zł
6. Śpiewający wodzirej (wesele + poprawiny) 4000 zł
7. Konferansjer / wodzirej obcojęzyczny (wesele) 2800 zł
8. Konferansjer / wodzirej obcojęzyczny (wesele + poprawiny) 4500 zł
9. Animator (wesele) 1800 zł

10. Animator (wesele + poprawiny) 2800 zł
11. Fotobudka + animator obsługujący fotobudkę (4 godziny, wesele) 1200 zł

Dojazd: 1 zł/km. Dystans poniżej 100 km gratis.



CENNIK

Pakiety podstawowy, wesele: DJ+ Osoba techniczna, nagłośnie, światło - 2500 zł

Pakiety podstawowy, wesele + poprawiny: DJ+ Osoba techniczna, nagłośnie, światło - 4000 zł

Saksofon lub skrzypce lub gitara na żywo, wesele: 1400 zł

Saksofon lub skrzypce lub gitara na żywo, wesele + poprawiny: 2500 zł

Śpiewający wodzirej, wesele: 2500 zł

Konferansjer / wodzirej obcojęzyczny: 2500 zł

Animator, wesele: 1800 zł

Fotobudka, wesele (4 godziny, animator obsługujący fotobudkę): 1200 zł

Dojazd: 1 zł/km. Poniżej 100 km gratis.

WYTWÓRNIA FETY AKA BRYGADA RR

Rafał Lachmirowicz, Robert Kozerski
ul. Słowackiego 20a, 05-822 Milanówek

tel.: 601 950 600
kontakt@wytworniafety.pl

POBIERZ UMOWĘ

https://wytworniafety.pl/wp-content/uploads/2020/06/wytworniafetywzorumowy.pdf

