
Cennik 
pakietów ślubnych 

Oprawy muzycznej ślubu



PAKIET BIAŁY
 
wokal (sopran) + organista parafialny
Brak możliwości wyboru indywidualnego repertuaru.
Pakiet podstawowy obejmuje tylko i wyłącznie dwa utwory tzw. klasyki ślubne z repertuaru muzyki klasycznej.
 
OFIAROWANIE/Przygotowanie darów/
AVE MARIA - F.Schubert
KOMUNIA/UWIELBIENIE
PANIS ANGELICUS - C.Franck
 
Pakiet nie obejmuje pełnej oprawy wokalnej (śpiew) liturgii Mszy św. ślubnej oraz dodatkowej oprawy
instrumentalnej ślubu (np. skrzypce). Oprawa wokalna wykonywana jest przy akompaniamencie organisty kościoła,
w którym odbędzie się ceremonia ślubna. Pakiet obejmuje oprawę muzyczną jubileuszy ślubnych i chrzcin,
pogrzebów.
Oferta o ograniczonym zasięgu dot.wyłącznie ślubów organizowanych na terenie Krakowa.
 
nie dotyczy oferty „ślub w zimowej scenerii”

OPRAWA WOKALNA ŚLUBU                                                                                                                                                     250 zł

OPIS PAKIETU:



Pakiet Niebieski
                                                                                                                                                                                         
wokal (sopran) + organista parafialny
 
Możliwość wyboru indywidualnego repertuaru zarówno z zakresu muzyki klasycznej jak i liturgicznej zgodnie z
życzeniami i oczekiwaniami przyszłej Pary Młodej (pieśni dostosowane do obowiązujących przepisów
prawodawstwa muzyki kościelnej).
Pomoc w wyborze odpowiedniego repertuaru.
 
Pakiet obejmuje pełną oprawę wokalną (śpiew) liturgii Mszy św. ślubnej (do 5 – ciu utworów + możliwość
wykonania wybranych tzw. części stałych Mszy św. np. psalmu responsoryjnego)
 
Pakiet nie obejmuje dodatkowej oprawy instrumentalnej np.skrzypce.
Oprawa wokalna wykonywana jest przy akompaniamencie organisty kościoła, w którym odbędzie się ceremonia
ślubna.W przypadku ceremonii ślubnych poza Krakowem dolicza się koszty dojazdu. 
 
w ofercie „ślub w zimowej scenerii” 10%  rabatu

OPRAWA WOKALNA ŚLUBU                                                                                                                                                 300 zł

OPIS PAKIETU:



Pakiet Srebrny 

 
wokal (sopran) + organista parafialny/akompaniator + dodatkowy wybrany instrument 
(lub ich połączenie) dot. również ślubów plenerowych
 
Możliwość  wyboru indywidualnego repertuaru zarówno z  zakresu muzyki klasycznej jak i liturgicznej zgodnie z
życzeniami i oczekiwaniami przyszłej Pary Młodej ( pieśni dostosowane do obowiązujących przepisów
prawodawstwa muzyki kościelnej). Oferta dotyczy pełnej oprawy wokalno - instrumentalnej liturgii Mszy św. ślubnej
+ możliwość wykonania wybranych tzw. części stałych Mszy św. np. psalmu responsoryjnego.
 
Opcjonalnie
Muzyka podczas oczekiwania na ceremonię
Muzyka do życzeń
 
Pakiet obejmuje dodatkową oprawę instrumentalną  (skrzypce, trąbka, gitara, wiolonczela, flet lub połączenie
poszczególnych instrumentów /duet, tercet, kwartet/)
Pomoc w wyborze zestawiania odpowiednich instrumentów.
W pakiecie również możliwość wynajęcia nagłośnienia.
 

OPRAWA WOKALNO - INSTRUMENTALNA ŚLUBU                                                                                                          600 ZŁ

OPIS PAKIETU:



Oprawa wokalno – instrumentalna ślubu wykonywana jest przy akompaniamencie organisty kościoła, w którym
odbędzie się ceremonia ślubna lub innego współpracującego ze mną organisty kościelnego, który może wykonać
zarówno akompaniament do poszczególnych utworów jak i części stałe liturgii Mszy św. ślubnej.
W pakiecie również możliwość wynajęcia dodatkowego instrumentu klawiszowego i akompaniatora.
 
BONUS - repertuar PREMIUM - zapytaj o szczegóły
 
OPRAWA WOKALNO - INSTRUMENTALNA ŚLUBÓW PLENEROWYCH 
cywilnych /w urzędzie/ślubów humanistycznych
 
Możliwość wyboru repertuaru muzyki klasycznej oraz pieśni ze światowego repertuaru muzyki popularnej.   
Oprawa wokalno - instrumentalna ślubów cywilnych obejmuje:
Wejście Pary Młodej/Podpisanie Dokumentów/Wyjście Pary Młodej
 
Opcjonalnie
Muzyka podczas oczekiwania na ceremonię
Muzyka do życzeń
 
Całkowity koszt pakietu "SREBRNEGO" uzależniony jest od ilości muzyków biorących udział w oprawie muzycznej
uroczystości, kosztów dojazdu, ewentualnego wynajęcia instrumentu klawiszowego, nagłośnienia oraz
indywidualnych życzeń i oczekiwań przyszłej Pary Młodej.
 



w ofercie „ślub w zimowej scenerii” 10% rabatu
 

 
Warunkiem zakupu poszczególnych pakietów jest podpisanie umowy o oprawę muzyczną ceremonii ślubnej.

 
 


