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Műsoridő: 30-45 perc fél-playback vagy 60, 90
perc zenekaros koncert

Ár: 

30-45 perc fél-playback - 240.000.- Ft +
Áfa

Km díj: 120.- Ft + Áfa/km - (Budapesten 10.000.-
Ft + Áfa)

4 tagú zenekaros - 60 perc - 440.000.- Ft
+ Áfa
4 tagú zenekaros - 90 perc - 490.000.- Ft
+ Áfa

Km díj: 160.- Ft + Áfa/km - (Budapesten 10.000.-
Ft + Áfa)

Zongora, ének duó – max. 90 perc –
290.000.-Ft + Áfa

Km díj: 160.- Ft + Áfa/km - (Budapesten 10.000.-
Ft + Áfa)

Indulási cím: Budapest

  

Műsorajánlat

Gájer Bálint

Gájer Bálint, - vagy, ahogy sokan a The Voice műsorából
ismerhetik - "a swing hercege" minden embert táncra perdít
zenéjével. A mai magyar "Swing'n Pop" zenei stílus meghonosítója
és vezéralakja. 

- TV2 "The Voice" című műsorának ezüstérmese
"That's how it goes" című dala bekerült a 2015-ös
Eurovíziós dalfesztivál döntőjébe.
Fonogram zenei díj "Az év hazai, kortárs szórakoztatózenei
album” - Gájer Bálint "Egyszerű az élet" című első szóló
lemezével.

https://www.facebook.com/gajerbalinthivatalos/

https://www.instagram.com/gajerbalint/

Albumok

2014 októberében megjelent "Egyszerű az élet" című első albuma,
amely egy olyan saját dalokat és feldolgozásokat tartalmazó
nagylemez, amire képtelenség nem táncolni. 2016 novemberében
jelent meg második önálló lemeze, mely a "Swing 'N' Pop" címet
viseli. 2017 december 1-én megjelent az énekes harmadik
nagylemeze, "Swing Karácsony" címmel, melyen a híres amerikai
karácsonyi dalok magyar nyelven hallhatók.

Média megjelenés

Rendszeres szereplője az online médiáknak, televíziónak és
rádiónak. Többek között a Sztár Limonádé, című lapnak, a
www.sztarlimonade.hu oldalnak, a Muzsika Tv, a Zenebutik, a
Trimedio.tv, a Dallamokon át, a Jampi Randevú, valamint a
Dunakanyar FM 94.1 rádióadásnak. 

Zenei ízelítő

https://www.youtube.com/channel/UCJ5vWWbENc7G8BVtaqd
DD6w

https://www.youtube.com/watch?v=FWn31efesDI
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A Trimedio több mint 100 előadó műsorszervezésével foglalkozik, további információkért keresse kollégáinkat a megadott elérhetőségeken vagy
látogassanak el a www.trimedio.hu weboldalunkra.
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