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Dj nunta si dj botez , lasati muzica pe mana specialistilor, muzica este un
element esential in cadrul unei petreceri. Muzica este cea care animeaza
invitatii iar diferenta dintre o petrecere reusita si una mediocra o face in cele
mai multe cazuri tot muzica.
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Dj nunta si dj botez, lasati muzica pe mana specialistilor, muzica este un element
esential in cadrul unei petreceri.
Muzica este cea care animeaza invitatii iar diferenta dintre o petrecere reusita si una
mediocra o face in cele mai multe cazuri tot muzica. Angajarea unui DJ nunta este de
recomandat deoarece persoana in cauza poate seta playlist-ul dupa dorinta mirilor.
Cand vorbim de sonorizare nunta trebuie sa ne gandim la faptul ca un DJ pentru nunta
dispune de propria aparatura. Si aici intra sistemul de amplificare, posibilele boxe
(daca localul nu dispune de sonorizare nunta), liste de melodii din care mirii isi pot
alege piesele preferate pe care le doresc redate in anumite momente ale serii. E un
calvar sa te ocupi si de asa ceva cand alternativa este sa angajezi un DJ ieftin care sa
se ocupe de tot ceea ce implica muzica si dans.
Muzica modeleaza anumite momente ale serii iar asemenea profesionisti stiu cum sa
alterneze intre ritmul alert si cel molcom. Mai mult, stiu cand si cum sa animeze
oaspetii in caz ca unii dintre ei ar da semene de oboseala ori dau impresia ca ar dori

sa plece acasa.
Un alt motiv pentru care ai dori sa angajezi un DJ pentru nunta ar fi faptul ca acesta
poate face ochiometric media de varsta si sa animeze invitatii cu piese care se
potrivesc tuturor acestor categorii de varsta. Este stiut faptul ca tinerii vor muzica mai
pe gustul lor, dar asta nu inseamna ca invitatii de varsta a treia trebuie neglijati.
Exista anumite reguli nescrise pe care un DJ care se ocupa de sonorizare nunta le
cunoaste si le stie pune in aplicare. Printre ele se numara si cea care spune ca tinerii
se distreaza mai bine dupa ce invitatii varstnici au parasit incinta.
Exista lucruri de care dumneavoastra nu va puteti ocupa si lucruri pe care nu le
cunoasteti in legatura cu muzica, indiferent daca dumneavoastra considerati ca aveti
gusturi muzicale impecabile. De exemplu, melodiile alerte nu se insereaza imediat
dupa ce s-a servit masa. Nimanui nu-i place sa topaie cu stomacul plin si se acorda cel
putin patruzeci si cinci de minute de "odihna" dupa ce invitatilor li s-a servit felul doi.
Ritmul trebuie crescut treptat si trebuie luate in considerare elemente precum
componenta mesei, numarul de invitati, media lor de varsta ori gusturile muzicale
aplicate pe plan general.
In cazul unui botez, aveti nevoie de un DJ botez . In anii recenti s-a infiripat moda
petrecerilor de dupa botez iar un om care sa se ocupe de sonorizare botez este mai
de dorit, totul in detrimentul unui amic sau prieten care s-ar ocupa de asta. Un DJ
pentru botez stie ca evenimentul este diferit de o nunta si se va comporta diferit de
un DJ pentru petreceri private.
Evenimentele de genul acesta sunt definitorii in viata unui cuplu iar de aceea muzica
joaca un rol important. O melodie se poate imprima pentru totdeauna ca fiind
definitorie pentru un anumit moment si de aceea e bine sa lasam muzica pe mana
celor care si-au facut un mod de viata din ea.
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