
DJ DAMN LADY



EKSLUZYWNA I KOBIECA
OPRAWA MUZYCZNA

TWOJEGO EVENTU



DJ DAMN LADY
Totalnie pozytywna DJ-ka, która za konsoletą

siedzi już od 2012 roku. Pierwsze kroki
stawiała jako turntablistka, gdzie pod okiem

mistrzów nauczyła się mixować. Jako jedna z
nielicznych DJ'ek tworzy niezwykłą jedność

muzyki eventowej z oldschoolowymi
gramofonami. Grała na jednej scenie z

takimi gwiazdami jak: Monika Lewczuk, Kate
Ryan czy Maryla Rodowicz. Aktualnie udziela

się na różnego rodzaju imprezach
zamkniętych dbając o oprawę muzyczną na
najwyższym poziomie. Niezwykle energiczna,
twórcza i charyzmatyczna dziewczyna, która

w swoich setach łączy wszelakie gatunki
muzyczne poczynając od lat 70' po

współczesne hity. Uważa, że to właśnie ludzie
napędzają i inspirują ją do grania,

odwdzięczając się im niesamowitą zabawą
do rana!



Uczyń swój event wyjątkowym
przeżyciem dzięki celnie dobranej
oprawie muzycznej. Elegancka
kolacja, szykowna gala czy
wykwintny bankiet? Każde
wydarzenie wymaga odpowiedniego
muzycznego nastrojenia.  Właściwe
tło muzyczne nakreśli wagę eventu
oraz stworzy należytą atmosferę. 

TŁO
MUZYCZNE



Spraw, aby parkiet na Twoim
wydarzeniu zapłonął, a każdy z gości
bawił się do białego rana. After Party
czy impreza firmowa? Dobrze
przygotowana selekcja muzyczna
pozwoli na idealne trafienie w gusta
muzyczne każdego uczestnika.
Pozwól stworzyć imprezę na
najwyższym poziomie, która na długo
pozostanie w pamięci każdego
gościa.

IMPREZA
TANECZNA



Idealną wisienką na torcie podczas
zaplanowanego wydarzenia będzie

niesamowite show w postaci 
DJ & LIVE ACT !  

Doskonale przygotowany performance
składający się z mixów najlepszych
utworów okraszony dopracowanym
Live Actem spowoduje, że każdy nie

będzie chciał zejść z parkietu!

SHOW



OPCJE DODATKOWE

WSPÓŁPRACUJĘ Z SAKSOFONISTKĄ, SKRZYPACZKĄ ORAZ WOKALISTKĄ!

Uświetnij swój event niezapomnianym występem
artystycznym w postaci Live Actu!

Zjawiskowe improwizacje zapewnią rozrywkę na najwyższym
poziomie i spowodują, że wydarzenie nabierze nowego

znaczenia.



SAX LIVE ACT

Aktywna saksofonistka działająca jako muzyk sesyjny i nauczyciel. Absolwentka
Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Od najmłodszych lat występuje na scenie,
prezentując różne style muzyczne. Najlepiej czuje się w muzyce rozrywkowej,

funkowej oraz jazzie. Charakteryzuje ją rozwinięty warsztat wykonawczy w
połączeniu z kreatywną interpretacją utworów. Ceniona artystka sceny klubowej.
Jej Live Acty z Dj’ami to połączenie znanych utworów z żywiołową improwizacją.

Oprócz koncertów w Polsce, występowała między innymi w Niemczech i Holandii z
takimi artystami jak: Michał Urbaniak, Zbigniew Namysłowski, Patches Stewart,

L.UC. Dotychczas udzielała się w licznych projektach muzycznych, takich jak: Super
Band Zbigniewa Namysłowskiego, Warsaw Improviser Orchestra, Rebel Babel,

Groove Brigade i inne. Jej idolami są między innymi David Sanborn, Candy Dulfer,
Eric Marienthal, Kenny Garreth, Joshua Redman, Mindi Abair i inni



Skrzypaczka, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, a także obecna
studentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Koncertowała

m.in. w: Niemczech, Chinach, Hiszpanii, Rosji, Estonii, na Litwie, Ukrainie oraz we
Włoszech. W maju 2019 roku miała przyjemność występować jako członkini

Santander Orchestra podczas zamkniętego eventu organizowanego z okazji finału
UEFA Champions League w Madrycie. Wielokrotnie współpracowała z telewizją, a
także gwiazdami polskiej sceny takimi jak: Halina Frąckowiak, Natalia Szroeder,
Grzegorz Hyży, Sarsa, Dawid Kwiatkowski, Anna Karwan, Rafał Brzozowski, Łukasz

Zagrobelny. Jej melancholijny dźwięk potrafi poruszyć niejedno serce, a energiczne
rytmy są w stanie zaprosić każdego na parkiet. Aleksandra z muzyki przede

wszystkim czerpie radość oraz niezwykłą moc, którą poprzez swoją grę przekazuje
wszystkim odbiorcom.

VIOLIN LIVE ACT



VOCAL LIVE ACT 

Wokalistka. Absolwentka Akademii Muzycznej na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
w Katowicach. Finalistka programu X- Factor i The voice of Poland, gdzie na
przesłuchaniu w ciemno obróciły się wszystkie fotele jury. Poza programami

muzycznymi jej głos mogliśmy usłyszeć zarówno w reklamach telewizyjnych i
radiowych jak i na Wyborach Miss Polski, Supranational, International itd.

Koncertowała w całej Polsce, Niemczech i na Ibizie. Asteya posiada 20 letnie
doświadczenie na scenie eventowej. Aktualnie występuje jako Diva w spektakularnym
widowisku muzycznym „The show” na deskach Teatru Relax u boku takich wokalistów

jak: Kasia Moś, Monika Urlik i Rafał Szatan. Dzieliła scenę z: Doda, Cleo, Kora, Lady Punk,
Mrozu, Dżem, Andrzej Piaseczny, Polucjanci, Ira, Maryla Rodowicz, Kasia Kowalska,
Varius Manx, Małgorzata Ostrowska, Lombard, Budka Suflera, Zbigniew Wodecki,

Grazyna Łobaszewska, Ryszard Rynkowski, Ewa Farna, Oceana, Maria Sadowska i inni.



Sukcesem udanej imprezy jest właściwa oprawa
muzyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i

gustów uczestników. Każdy event jest precyzyjnie
omawiany z organizatorem wydarzenia, co pozwala na

stworzenie trafnie dopasowanej playlisty. 
Stanowisko pracy jest schludne i eleganckie, dzięki czemu

ranga wydarzenia staje się wyższa. 



Video Promo

https://youtu.be/TmIKSiEaCGU


Opowiedz mi 
o swoim

wydarzeniu, 
a ja stworzę

program 
na miarę Twoich

potrzeb!

TWORZĄC
DOPASOWANĄ

OFERTĘ DLA KLIENTA,
NIEZBĘDNE  BĘDĄ

NASTĘPUJĄCE
INFORMACJE:



CZAS  TRWANIA
W jakich godzinach ma trwać

wydarzenie?

RODZAJ  IMPREZY
a) Tło muzyczne

b) Impreza taneczna
c) Tło muzyczne z imprezą taneczną

TECHNIKA
Czy potrzebne jest nagłośnienie i/lub

oświetlenie?

L ICZBA  UCZESTNIKÓW
Dla ilu Gości przewidziane jest

wydarzenie?

OPCJE  DODATKOWE
a) Sax Live Act

b) Violin Live Act
c) Vocal Live Act

d) Sax & Violin / Sax & Vocal / Violin & Vocal

DATA ,  M IEJSCE
W jakim terminie i miejscu ma się

odbyć wydarzenie?



Odpowiednia
oprawa muzyczna
to gwarantowany

sukces udanej
imprezy!

 
Realizacja Waszych
potrzeb jest moim

priorytetem, dlatego
z chęcią odpowiem
na każde pytanie.



www.instagram.com
/dj_damnlady

SOCIAL MEDIA

www.facebook.com
/djdamnlady

http://www.instagram.com/dj_damnlady
http://www.instagram.com/dj_damnlady
http://www.instagram.com/dj_damnlady
http://www.facebook.com/djdamnlady
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MAI L
djdamnlady@gmail.com

TE L E F ON
883-639-393

KONTAKT



DO ZOBACZENIA 
NA PARKIECIE!


