COVERBAND NIGHTWIND PRIJZEN en speeltijden 2015
Alle vermelde prijzen zijn netto privé gages inclusief. een mooie lichtshow, High-end geluid tot
250 gasten. Exclusief de reiskosten en eventuele boekingskosten.

BASSIS COVERBAND NIGHTWIND 5 PERSONEN














Zangeres
Gitarist zanger .
Toetsenist zanger.
Drummer zanger.
Bassist.
Vanaf €1199,00
Vier sets van 45 minuten swingende live muziek .
Mooie DMX gestuurde lichtshow.
High-end geluidsysteem toerijkend tot 250 gasten.
Pauze muziek op mp3 in de pauzes van de band.
Muziek keuze in onderling overleg.
Nevel machine

COVERBAND NIGHTWIND 6 PERSONEN











Vanaf €1399,00
Basisband 5 personen
Saxofonist of percussionist
Vier sets van 45 minuten swingende live muziek .
Mooie DMX gestuurde lichtshow.
High-end geluid systeem toereikend tot 250 gasten.
Pauze muziek op mp3 in de pauzes van de band.
Muziek keuze in onderling overleg.
Nevel machine

COVERBAND NIGHTWIND XL 7 PERSONEN












Vanaf €1599,00
Basisband5 personen
Saxofonist
Percussionist
Vier sets van 45 minuten swingende live muziek .
Mooie DMX gestuurde lichtshow.
High-end geluid systeem toereikend tot 250 gasten.
Pauze muziek op mp3 in de pauzes van de band.
Muziek keuze in onderling overleg.
Nevel machine

COVERBAND NIGHTWIND XL8 PERSONEN





Vanaf €1799,00
Basisband 5 personen
Saxofonist










Percussionist
Trompettist
Vier sets van 45 minuten swingende live muziek .
Mooie DMX gestuurde lichtshow.
High-end geluid systeem toereikend tot 250 gasten.
Pauze muziek op mp3 in de pauzes van de band.
Muziek keuze in onderling overleg.
Nevel machine

COVERBAND NIGHTWIND XL 9 PERSONEN














Vanaf €1999,00
Basisband5 personen
Saxofonist
Percussionist
Trompettist
Trombonist
Vier sets van 45 minuten swingende live muziek .
Mooie DMX gestuurde lichtshow.
High-end geluid systeem toerijkend tot 250 gasten.
Pauze muziek op mp3 in de pauzes van de band.
Muziek keuze in onderling overleg.
Nevel machine

COVERBAND NIGHTWIND PAUZE DJ

 Vanaf €150,00
 1van de bandleden verzorgd als dj de pauze muziek
 Een half uur voor aanvang van het optreden van de band.
 Tijdens de pauze van de band.
 Eventueel nog een half uur na afloop.
 Voordeel is dat u vooraf mooie achtergrond muziek heeft tijdens het binnen komen
van de gasten. De gasten kunnen muziek aanvragen en het feest is eventueel niet
meteen na het stopen van de band afgelopen.
Reiskosten bedragen €0,28 cent per gereden km vanaf postcode 5704AL.
COVERBAND Nightwind maakt van uw feest een knalfeest! Met allround coverband Nightwind
haalt u professionele en betaalbare muzikale topklasse in huis!








Professioneel en heel betaalbaar entertainment.
Coverband met dj en 5 tot 9 muzikanten.
Band met blazers, blazerssectie percussionist.
High-end geluid & een wervelende lichtshow.
Meer dan 20 jaar ervaring in professioneel entertainment.
De band speelt in heel Nederland, België en Duitsland.

Alle tijden en prijzen zijn onder voorbehoud en hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.

