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W tym tak ważnym dla Was dniu istotnym i nieodłącznym elementem jest by oprawą 

muzyczną zajęli się kompetentni i rzetelni ludzie. Zarówno dla Was i nas ważne jest, aby ten jeden 

dzień i wieczór był zapamiętany jako szczególny i wyjątkowy. Bo przecież nic nie jest lepszą wizytówką 

niż udana impreza w naszym wspólnym towarzystwie :) 

Marcin Barański „DJ EMBI” 



 

O nas 

Proponujemy Państwu usługi naszego niezastąpionego duetu muzycznego w składzie: 

 

DJ EMBI 

W branży muzycznej jako dj/wodzirej gram od 

ponad dwóch dekad. W tym czasie swój kunszt 

dj'ski szlifowałem na wielu imprezach - czy to 

plenerowych, na piknikach, festynach, na 

koncertach, dyskotekach, w klubie czy też 

domówkach, bankietach, weselach itp.. 

Dosłownie wszędzie! Repertuar muzyczny 

zawsze dopasowuję do danej imprezy. Z racji, 

że jest bardzo bogaty prościej byłoby napisać 

czego nie gram ;) a gram dosłownie wszystko  

i dla wszystkich! 

 

Jednakże muzyka to przecież nie wszystko! Na imprezach prowadzonych przeze mnie powinieneś/naś 

wiedzieć, że POSIADAM MIKROFON I NIE ZAWAHAM SIĘ GO UŻYĆ! ;) Oprócz muzyki nieustannie 

podtrzymuję kontakt z imprezowiczami poprzez zwykłe zagadywanie do nich czy przy prowadzeniu 

wszelkich maści zabaw i konkursów. Mikrofon to podstawowe narzędzie w mojej pracy. Decydując się 

na moje usługi możesz spodziewać się dobrej muzyki, profesjonalnego podejścia oraz co 

najważniejsze - świetnej imprezy! :) 

 

 

JB 

Wokalista z ponad 15 letnim doświadczeniem, który 

rozkręci nawet zawody szachowe i wieczór Netflixa wśród 

znajomych, a także poprowadzi najpiękniejsze wesele na 

którym się znaleźliście. Znajomość repertuaru oraz 

piosenek które rozkręcają każdą imprezę i nadają 

kolorytm każdemu wydarzeniu, wpływają na pozytywny 

rozdźwięk każdej imprezy, a także pozytywną atmosferę. 

Każda impreza z jego udziałem z pewnością zapadnie w 

Waszej pamięci oraz Waszych gości i będzie nieodłącznym 

obiektem wspomnień podczas niejednego wspólnego 

wieczoru wśród bliskich. 

 

 



 

W naszej ofercie: 

 Czas trwania imprezy – do 10 godzin (z możliwością przedłużenia) 

 Pełna obsługa muzyczna DJ + Vocal Live (duet) 

 Prowadzenie zabaw, konkursów, oczepin, itp. 

 Konferansjer + wodzirej 

 Wesela międzynarodowe 

 Profesjonalne nagłośnienie oraz oświetlenie (specyfikacja dostępna na stronie) 

 Indywidualne podejście do każdej imprezy 

 Muzyka dopasowana dla każdego – gramy wszystko dla wszystkich :) 

 Do każdego wesela ciężki dym GRATIS 

 Pozytywne nastawienie do każdej imprezy :) 

 Szczegóły oraz scenariusz imprezy dopracowany na spotkaniu z klientami 
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Pełna obsługa muzyczna czyli duet DJ + Vocal Live 

  

Zastanawialiście się kiedyś nad wyborem – DJ czy zespół? Temat, który trapił nie jednego. 

Wybór nie jest prosty i oczywisty. Ani jedna ani druga opcja nie są dla siebie konkurencją. W 

przypadku obu są pewne ZA i PRZECIW. A co jeśli powiemy Wam, że mamy idealne rozwiązanie?  

To wyjątkowe połączenie pracy profesjonalnego DJa, który jednocześnie jest prezenterem oraz 

wokalisty który jest również wodzirejem i zagra na saksofonie lub gitarze! 

 Takie połączenie to doskonały balans pomiędzy tradycją i nowoczesnością oraz jednocześnie 

jest gwarancją udanej imprezy dla każdej grupy wiekowej. Czy zdarzyło Ci się być na weselu (lub innej 

imprezie) na której muzyka była bardzo wąska tematycznie, monotonna lub niedopasowana dla dużej 

części imprezowiczów? Z nami nie musisz się tego obawiać. W branży muzycznej działamy od niemal 

20 lat! Przez ten czas zagraliśmy niezliczoną liczbę imprez wszelkiego rodzaju w całym kraju i poza 

nim, zdobyliśmy doświadczenie i wiedzę na temat przeróżnych gustów muzycznych, które z pełną 

satysfakcją i powodzeniem wykorzystujemy przy każdej powierzonej nam imprezie. Ten bagaż 

doświadczeń możemy przywieźć również i na Waszą imprezę! 
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Zabawy, konkursy, oczepiny 

 

 To stałe elementy każdego wesela. Nie dajcie się zwieść komentarzom typu „oczepiny nie są 

już modne” lub „przaśnym konkursom”. Przaśny to może być chleb – jeśli jednak ktoś przeprowadza 

konkursy sprzed 20,30 lat i do tego zalatujące z kilometra wiadomymi podtekstami – to niestety  

ale nie z nami. Musicie wiedzieć, że zależy nam na luźnej i komfortowej dla wszystkich atmosferze. 

Dlatego też nie zmuszamy nikogo na siłę do przeróżnych zabaw prowadzonych podczas Waszego 

wesela. Chcemy aby ten wieczór był zapamiętany jako wesoły, taneczny i udany dla każdego.  

W związku z powyższym  konkursy i oczepiny w naszym wykonaniu prowadzone są oczywiście  

z żartem – ale w dobrym tonie i guście.  

 

 Zaczynamy i prowadzimy Wasze wesele już na starcie witając Młodą Parę wraz gośćmi 

śpiewem i pierwszym toastem, podczas biesiadowania przy stołach, na parkiecie tworząc różne 

integrujące tańce i zabawy(pociągi, wężyki itp.), przy podziękowaniach dla rodziców, przy torcie, przy 

zabawach, konkursach, oczepinach itp. Jesteśmy duetem wodzirejów więc zajmiemy się Wami   

i Waszymi gośćmi tak jak trzeba od przysłowiowego „od A do Z”. 
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Sprzęt 

 

Stawiamy przede wszystkim na jakość prowadzonych przez nas usług. Przez wiele lat 

amatorsko a w późniejszym czasie również i zawodowo zajmowaliśmy się realizacją światła i dźwięku 

na przeróżnych imprezach i eventach. Dokładamy wszelkich starań aby nasze brzmienie było czyste, 

wyraźne i przyjemne dla ucha. To samo dotyczy oświetlenia. Nie używamy tanich, chińskich efektów, 

które w późniejszym czasie przeklinają fotografowie oraz kamerzyści, ponieważ na zdjęciach widać 

pełno „plamek”, śladów laserowych itp. Dlatego też sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetleniowy, 

którym dysponujemy jest w pełni profesjonalny (w pełni tego słowa znaczeniu) produkcji wiodących 

producentów, takich jak: 
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Ciężki dym 

  

 Pierwszy taniec przyozdobiony tzw. ciężkim dymem z pewnością podkreśli ważność tej chwili. 

Biały, nisko ścielący się dym pod waszymi nogami – dodatkowo dobrze podświetlony - sprawi, że 

Wasi goście popadną w zachwyt zaś Wy poczujecie się jakbyście rzeczywiście tańczyli w chmurach :)  

 Oferujemy Wam wynajem profesjonalnej maszyny do ciężkiego dymu wraz z obsługą. Sama 

maszyna jest polskiej produkcji (nie chińskiej), tankowana płynem, który jest bezzapachowy, czysty, 

gęsty i wydajny. Dym schładzany jest przy pomocy CO2, a nie suchym lodem co przekłada się przede 

wszystkim na brak efektu "mokrej podłogi". 

W chwili obecnej do każdej umowy o wesele ciężki dym na Wasz pierwszy taniec otrzymujecie 

GRATIS! 
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Dane kontaktowe 

 

EMBI MUSIC Marcin Barański 

Tel. 886-635-635 

e-mail: kontakt@dj-embi.pl 

www.dj-embi.pl 

 

Po więcej zdjęć, filmików, informacji oraz opinii zajrzyj na poniższe  

portale społecznościowe 

 

   

         www.facebook.com/embimusic 

 

 

       https://www.instagram.com/dj_embi_official/ 

 

 

PARTNERZY 

 

 

 

 

 

 

  

Spraw aby Twoja impreza była wyjątkowa. Bawmy się razem! 
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