ANSAMBEL LUN'CA

NAŠA PONUDBA ZA IGRANJE NA
POROKI

KDO SMO?
Ansambel Lun'ca smo mlad in nadobuden narodnozabavni ansambel iz okolice Celja, ki je
nastal zaradi prijateljskih vezi med mladimi glasbeniki. Sestavljamo ga štiri fantje in dekle
(trio s pevko in pevcem), zaradi česar imamo veliko bogatejši program v množici ostalih
ansamblov. Ustvarjamo slaba štiri leta, v katerih smo nanizali veliko nepozabnih trenutkov.
Svojo pot smo že na začetku svoje kariere utrdili z absolutno zmago na Srečanju muzikantov
v Dolgi gori, udeležili pa smo se tudi številnih drugih festivalov: Graška gora (zlati pastirček
in nagrada za najboljši aranžma), Slovenska polka in valček (2.mesto s polko ZGODBA
NAJINA), Števerjan, Luče, Ptuj, Cerkvenjak, naša zbirka priznanj in odličij je že zelo bogata.
Sodelovali smo z večino televizij (RTV-Slovenski pozdrav, Raketa, TV Veseljak-nastop na
koncertu v Stožicah ob 20-letnici, Golica TV-Glasbeni skavt, oddaja Polka in majolka, VTVNaj viža, TV Celje…) in radijskih postaj. Imamo petnajst lastnih, avtorskih skladb, večino krasi
tudi videospot.

»Na nočnem nebu,
drobne in lepe lučke se blešče,
srce želi mi pozabiti na težave vse …
igrati melodijo nežno še naslednji dan,
v srečo mimobežno ujeti misel sladkih sanj.«

Zakaj smo Lun'ca?
Majhni in prisrčni, ki se med oblaki na nebu igramo z mejo novega, skrivnostnega, včasih
tudi dovoljenega … Tako kot »gospodični mični« priznavajo čudežno moč oceani, se nam
zdi, da nekaj te moči nosimo v sebi tudi mi. Radi pustimo dober vtis in vedno se trudimo biti
boljši. Morda pa nam je v pomoč že samo ime, ki ga opeva ne samo svet narodno zabavne
glasbe, ampak tudi pesniki širom celega sveta.
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NAŠA PONUDBA
Vsaka poroka je za nas unikaten in za vaju enkraten življenjski dogodek. Dogodek, ki
je zapisan v nit življenja z zlatimi črkami in je neponovljiv. Ravno zato toliko bolj
cenimo Vajino odločitev. Želimo, da je ne pozabite in pri tem vama želimo pomagati
tudi mi:
da bi bilo še bolj popolno kot je lahko, priporočamo z nami krajši sestanek, da se
pogovorimo o bolj podrobnih zadevah glede urnika, iger, glasbe, presenečenj, programa…
Slišimo in vidimo se lahko osebno ali preko socialnih omrežij (Skype, Facebook, Google,
Viber…).
-

Ponujamo vam celovečerni nastop Ansambla Lun'ca.

-

V naš glasbeni repertoar sodi narodnozabavna glasba, ki obsega moderne, aktualne
skladbe, ter starejši, železni repertoar. Repertoar prilagajamo glede na publiko.

-

Za vaju smo se pripravljeni naučiti skladbico, ki je hkrati tudi naše darilo ob
otvoritvenem/polnočnem plesu.

-

Naša glasba je narejena kvalitetno, pod različnimi mentorstvi, na vajah, ki jih imamo
večkrat tedensko. Naš repertoar posega tudi po zabavni glasbi, tako igramo domačo
slovensko popevko, torej večne hite, stare ex-yu komade, dalmatinske, tuje angleške
in tudi akustične verzije rock komadov, popevk…

-

Ponujamo vrhunsko ozvočenje, ki pokriva tudi večje prostore, hkrati pa tudi svetlobne
efekte, na vašo željo tudi efekte megle.

-

Zabava in smeh za vse goste sta zagotovljena.
Igre po želji mladoporočencev, ki pa so na modernem in nežaljivem nivoju.
Vodenje programa, razreza torte, metanje šopka, podvezice.

V kolikor se odločite za našo najboljšo ponudbo, sem dosegljiv na številki 070
856 936, ali preko maila ansambel.lunca@gmail.com
Miha Selič
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KUD LUN'CA
P.S.: spodaj vam prilagamo nekaj naših utrinkov iz zabav.
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