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SONOR este un proiect muzical-artistic dedicat evenimentelor
sau manifestărilor cultural-artistice!
Am creat acest

proiect cu care vrem să acoperim toată gama
muzical-artistică a unui eveniment indiferent de
anvergura acestuia.

Astfel putem asigura un antren muzical și o atmosferă de excepție
pentru evenimente mici sau mari având soluții pentru toate
cerințele acestora. Putem personaliza diferite formule adaptate
pentru fiecare solicitare în parte cu care întretinem la nivel
profesionist muzica si atmosfera acestora.În acest sens vă
prezentam în continuare componentele proiectului
SONOR
:
- Sonor Orkestra este o formulă muzicală complexă cu care
susținem evenimente mari, spectacole, concerte sau alte
reprezentații la nivel profesionist având în componență soliști și
instrumentiști profesioniști, sunet, scenotehnică si lumini de
ultimă generație, adaptate celor mai exigente cerințe. Putem
configura sau personaliza formule muzicale pentru toate
evenimentele descrise oferind variante sau backup organizatorilor
și la cerere putem asigura dansatori sau trupe de dans
profesioniști, soliști consacrați, ursitoare, magicieni sau alte
personaje care să vină in completarea programelor artistice
susținute;
- Bandul Sonor asigură muzica ușoară prin intermediul soliștilor
si instrumentiștilor săi. Muzica ușoară românească sau
internațională se cântă live cu ajutorul clapelor, sintetizatoarelor, a
chitării, saxofonului, percuțiilor, muzicuței, acordeonului, viorii
electronice sau a instrumentelor de efect cum sunt bouzouky-ul
grecesc, fluierul modern latino, castagnetele, cinelele și
bongasurile, mandolina sau toba rirmică. Programele sunt
completate cu muzică latino-americană, grecească, rusească,
spaniolă, machedonească, arăbeasca, țigănească-gipsye,
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balcanică sau orientala cu soliștii și dansatorii noștri;
- Taraful Trivale interpretează muzică populară autentică cu
instrumente tradiționale(țambal, bass, vioară, nai, cobză,
acordeon, clarinet, cimpoi, caval, sau alte instrumente specifice
zonelor folclorice) susține programe autentice din toate zonele
țarii cu soliștii. grupul vocal și instrumentiștii săi la nivel
profesionist. Oferim la cerere și momente coregrafice de dans
popular cu dansatori profesioniști;
- Formația Sonor întreține muzica de petrecere, dansul și voia
bună alături de solistele sau soliștii și instrumentiștii noștri cu
noutăți muzicale absolute, colaje muzicale speciale și momente
deosebite care aduc în prim-plan cheful de petrecere al
participanților. Colaborăm cu interpreți renumiți din muzica
populară și de petrecere românească și la cerere putem asigura
prezența acestora în cadrul evenimentului;
- D.j. SebBY completează antrenul muzical cu mixuri moderne,
evergreenuri, hituri sau melodii solicitate de public făcând ca
atmosfera evenimentului să devină incendiară... Experiența
internațională și implicarea activă sunt atuurile sale, show-ul fiind
la el acasă cu momente inedite, karaoke, programe dedicate sau
formule de show instantanee;
- SebBY Music este un modul dedicat evenimentelor mai mici cu
formule restrânse de 1,2 sau 3 membri adaptate situațiilor în care
se dorește acest lucru. Muzica live sau cea mixată poate fi
asigurată în aceste cazuri cu d.j. sau un solist vocal-instrumentist
polivalent(clape și voce), un duo(clape și solist/solistă) live sau un
trio(clape, solist/solistă și un alt instrument ca vioară, saxofon sau
acordeon). Ne putem adapta fiecărei situații în parte și oferim cele
mai bune soluții. Raportul calitate-preț este unul avantajos și se
pliază pe cerințele solicitantului.
Sunetul de foarte bună calitate, scenotehnica, efectele,
echipamentele și luminile întregesc atmosfera excepțională creată
la fiecare eveniment la care noi participăm.
Pentru o alegere perfectă și sigură contactați-ne pe site-ul oficial:
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www.formatiasonor.ro
,
pe canalele
You
Tube
:
Sonor Orkestra
,
Formatia Sonor
sau
SebBY Music
,
pe paginile
Facebook
sau
Instagram
:
Sonor Orkestra
,
Sonor Band
,
Taraful Trivale
,
Formatia Sonor
,
D.j. SebBY
sau
SebBY Music
, pe adresa de
e-mail
:
sonor.band@ yahoo.com
sau
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office@formatiasonor.ro
,
sau la numerele de
telefon:
+40735274742 și
+40722978997
.
Vă așteptăm cu drag!
Sonor
.
Linkuri utile:
youtube.com/channel/UCKBeqzcPSSM3shNHNVV17ag youtube.c
om/channel/UCQxVeBN2ccIsP1omHv-dPzA
youtube.com/channel/UCg1XigyhyWq77IH-2IDlp0Q
https://www.facebook.com/sonor.orkestra
https://www.facebook.com/band.sonor.1
https://www.facebook.com/taraful.trivale
https://www.facebook.com/formatiasonor.pitesti
https://www.facebook.com/djsebby.sebastian.1
https://www.facebook.com/SonorBandRomania
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