NIEPOWTARZALNA
ENERGIA

UNIKALNE
BRZMIENIE
True Colors to zespół grający
100% na żywo, który doskonale
wie jak przyciągnąć fanów
tańca na parkiet!
Dzięki najnowszym popowym
hitom, mięsistym rock’u czy
melodyjnych balladach dają
gwarancję niezapomnianych
wrażeń podczas koncertów,
festiwali czy eventów!
True Colors składa się z
sześciu energicznych muzyków,
którzy żyją z muzyki i muzyką!

Gdzie gramy?
Specjalizujemy się w oprawie muzycznej
eventów firmowych, imprez plenerowych,
imprez okolicznościowych, bankietów oraz
wszelkich innych wydarzeń, gdzie
potrzebna jest taneczna muzyka na żywo
na najwyższym poziomie.
W ciągu kilku lat działalności graliśmy już w
kilkudziesięciu zakątkach Polski, m.in. dla
Coca-Coli, dla Castoramy na Stadionie Legii,
dwukrotnie dla Browaru Lech w Poznaniu, dla
Enel Med, serialu M jak Miłość, dla pilotów
F16 podczas NATO Tiger Meet Poland 2018 a
w lipcu 2019 wystąpiliśmy na legendarnym
festiwalu w Jarocinie gdzie dzieliliśmy scenę
z największymi polskimi gwiazdami muzyki.

Przykładowy repertuar:
Rock‘n‘Roll / Rock
JAMES BROWN - I Got You (I Feel Good)
RAY CHARLES - Shake a tail feather
BON JOVI - It’s my life

CO GRAMY?

Chociaż gramy najnowsze piosenki i stale wzbogacamy repertuar, to
jednak doświadczenie uczy nas, że na imprezach najlepiej sprawdzają
się nieśmiertelne hity. Szczególnie jeśli są po polsku i mają rockową
energię.

Disco / Latino
RIHANNA - We found love
GUSTAVO LIMA - Balada boa
GLORIA ESTEFAN - Conga

Polskie / Pop
MR. ZOOB - Mój jest ten kawałek podłogi

Przeboje takich zespołów jak Lady Pank, Kombi, Bajm czy Piersi to
bardzo skuteczne narzędzia w rozkręcaniu zabawy. Stale dodajemy do
repertuaru nowe piosenki, np. „Z Tobą nie umiem wygrać” Ani
Dąbrowskiej czy najnowszy hit Męskiego Grania
„Sobie i Wam”.

KOMBI - Black & White
MAANAM - Cykady na Cykladach

Cały repertuar dostępny na naszej stronie internetowej www.truecolorsband.com.pl

True Colors to zgrany organizm!

Robimy regularne, cotygodniowe
próby – co paradoksalnie nie jest
standardem wśród coverowych
formacji.
Zespołowe zgranie, wypracowane,
wspólne brzmienie, muzyczna
pewność siebie – to wszystko po
prostu słychać i czuć!
Wystarczy raz zaprosić nas na imprezę,
by nie chcieć już innego zespołu.

Dodatkowe atrakcje
Nasi wokaliści mogą dla Państwa również poprowadzić różnego rodzaju gry i
zabawy integracyjne, np. konkursy w stylu „Jaka to melodia” lub „Jak oni
melodia” lub „Jak oni śpiewają”.
Jesteśmy również w stanie poprowadzić imprezę w języku angielskim.
Pracujemy również z kilkoma zaufanymi DJ-ami, którzy wspaniale uzupełniają
naszą ofertę muzycznie oraz jako wodzireje.
Współpracujemy z firmami techniki scenicznej i w razie potrzeby możemy
zapewnić wysokiej klasy sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy dostosowany do
miejsca i typu imprezy.

Liczba i rodzaj dodatkowych atrakcji jest każdorazowo do ustalenia z zespołem.

GWARANTUJEMY

100%
zadowolenia!

Zapraszamy do
kontaktu!
www.truecolorsband.com.pl
+48 502 511 888 (Marcin Orzechowski)
truecolorscoverband@gmail.com

