HVORDAN SKAL JERES
BRYLLUP LYDE?
VI LEVERER MUSIKKEN TIL JERES STORE DAG

TILLYKKE

MED FORLOVELSEN!

SÅDAN BOOKER I
BRYLLUPSMUSIK HOS
TEG DISCO

FORUDE VENTER JERES BRYLLUP.
EN AF DE STØRSTE DAGE I JERES LIV.
Hvis I læser disse linjer, er det nok
fordi, I er gået i gang med planlægningen. Og måske er det kommet
bag på jer, hvor meget planlægning, et bryllup kan kræve?
God mad, drikkevarer, den rigtige
lokation og glade gæster er nogle
af de vigtige ben i en god fest. Men
det er musikken, der sætter gang
i festen. Det er musikken, som får
selv de mest inkarnerede bænkevarmere ud på gulvet. Det sker ikke
automatisk. Det kræver en DJ, som
ved, hvordan han tilpasser musikken til gæsterne og festens flow.
Det er dét, vores DJ’s kan. Og det
er derfor, I trygt kan lade os stå for
musikken til jeres bryllup.

I FÅR EN VELFORBEREDT
DJ OG SPARRINGSPARTNER
Vi leverer musik, som skal få gæsterne på dansegulvet, såvel som
nobel baggrundsmusik under spisningen. Musik, som løfter stemningen og får samtalerne til at glide.
Derudover medbringer vi over 450
underlægningsmelodier, så vi kan
understøtte familiens festsange på
dagen, hvis I ønsker det.
Med TEG Disco får I en decideret
sparringspartner, når det gælder
musikken til jeres bryllup. Det
betyder meget for os, at vi kan
give jer personlig service og tryghed
– det er jo jeres store dag. Heldigvis har vi prøvet det rigtig mange
gange, så I kan regne med, at vi
leverer, hvad I ønsker.

I er velkommen til at ringe på
72 65 58 05. I kan også skrive en
mail til salg@teg.dk, eller I kan
udfylde formularen på vores
hjemmeside, www.teg.dk/disco
Ugen op til brylluppet kontakter
vi jer og får en snak om jeres ønsker
til festen. Her får vi også de sidste
praktiske detaljer på plads, så vi
kan hjælpe med at gøre jeres dag
uforglemmelig.

I kan også booke TEG Disco til

FØDSELSDAG
FIRMAFEST
JULEFROKOST
UNGDOMSFEST
BARNEDÅB
OG MEGET MERE

Vi udlejer dekorationsbelysning - f.eks. varm hvid belysning under spisning.

Vægbelysningen skifter mellem forskellige farver for at understøtte stemningen.
Lyset kan også lyse i faste farver, når festen skifter fra spisning til dans.

Belysningen skal passe til festen og stemningen.

LED-dekorationsbelysning, som kan skifte farve, give wauw-effekt
og løfte stemningen.

KOMMUNIKATION MELLEM
JER OG OS ER VIGTIG
Inden den store dag tager vi en
snak om, hvilke ønsker I har til
musikken og til atmosfæren på
dagen. Er brylluppet meget formelt? Afslappet? Er det et havebryllup? Eller på et gods med højt
til loftet? Musikken skal afstemmes
derefter, og vi leverer aldrig en
tilfældig standardløsning.
PIANIST, BAND, SANGERINDE..?
Ønsker I en anden form for musik,
f.eks. under maden eller som et
indslag, kan vi også hjælpe. Vi har
et stort netværk, så det meste kan
lade sig gøre.
SÅDAN FOREGÅR DET PÅ DAGEN
På selve dagen møder vores DJ op
velklædt, velforberedt og med

et stilfuldt musikanlæg, som ikke
dominerer rummet. Han følger
festen og justerer løbende lydniveauet under taler og indslag.
Naturligvis tager DJ’en imod
musikønsker og gør alt, hvad han
kan, for at alle – uanset alder – får
opfyldt deres ønsker.

• Placer ikke DJ’en centralt i
rummet eller bag brudeparret.
Der bliver taget mange billeder af
brudeparret, og det er ærgerligt at
have DJ’en med på dem alle.

Skulle I på aftenen beslutte jer for
at forlænge bookingen af DJ’en,
kan det som regel lade sig gøre.

• Toastmasteren skal briefe DJ og
køkkenpersonale omkring aftenens
forløb. Derved kan serveringer og
musik afstemmes i forhold til taler
og indslag.

5 TING, DER GØR JERES FEST
ENDNU BEDRE
Vi har været en del af rigtig mange
bryllupper. Derfor vil vi gerne dele
5 gode råd, som gør jeres bryllup
endnu bedre:

• Placer ældre gæster længst fra
musikken og de yngre tæt på.

• Sørg for, at køkkenet ikke
serverer natmad midt på
dansegulvet.
• Husk at afstemme med personalet, hvor længe festen varer.

VI ER KUN ET OPKALD VÆK
Lad os tage en uforpligtende snak om
jeres ønsker og behov. Ring til os på
tlf. 72 65 58 05 eller skriv en mail til
salg@teg.dk
Læs mere på www.teg.dk/disco

DK-Esbjerg

salg@teg.dk

w w w. t e g . d k

Tlf. 72 65 58 05

CVR 36928239

