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Zespół  muzyczny Hey City jako zawodowy zespół coverowy oferuje 
oprawę muzyczną na najwyższym poziomie. 

Jako nieliczny w tej branży dysponuje nagłośnieniem i oświetleniem 
najwyższej klasy znanych potentatów światowych marek takich jak: 
Electro Voice, Dynacord, BSS, Lexicon, Klark Teknik, Shure, Tascam, 
Kurzweil, Roland, Martin, Robe.

Tej klasy aparatura rozbija wszystkie wątpliwości co do jakości dźwięku 
oraz odbioru przez publikę zespołu Hey City.

Często wśród organizatorów imprez, poszukujących zespołów 
coverowych, rodzi się obawa czy oby na pewno zespół, którego demo 
usłyszeli w internecie, prezentuję się tak samo na żywo. 
Zespół Hey City gwarantuje, jeszcze lepszą jakość wykonywanej usługi 
muzycznej na żywo niż słyszysz na demo zamieszczonym na stronie.

Zespół Hey City dysponując własnym nagłośnieniem, oświetleniem 
scenicznym i transportem, prowadzi również profesjonalną konferansjerkę
w języku polskim i angielskim. Na imprezach weselnych chętnie 
współpracuje z operatorami kamer i aparatów, dając im możliwość 
zrobienia dobrego materiału poprzez dobrą organizację rozrywki.

Muzycy sami w sobie posiadają wysoki iloraz energii i pozytywnych 
endorfin, które oddziaływają bardzo pozytywnie na uczestników zabawy. 
Dzięki ogromnej miłości do muzyki i swojej pracy na scenie zawsze dają z
siebie wszystko.

HEY CITY 

Zespół Hey City występuję na mniejszych imprezach w czteroosobowym 
stałym składzie. Dwóch mężczyzn i dwie kobiety.
Ogromnym atutem tej grupy są aż cztery osoby śpiewające (dwa wokale 
żeńskie i dwa wokale męskie) i to bardzo charyzmatycznie, dzięki temu 
nie ma miejsca na monotonie. Każdy utwór brzmi inaczej i zarazem 
bardziej oryginalnie. Muzycy podpierają się zawodowymi aranżami i 
dogrywają muzykę na dwóch instrumentach: klawiszowym i syntezatorze 
naramiennym. 
 
HEY CITY LIVE 

Dla bardziej wymagających organizatorów nie tylko wesel, ale też 
eventów, imprez firmowych, koncertów etc. Powstał żywy skład zespołu 
Hey City, poszerzony o perkusję i gitarę basową.  
Hey City Live to czterech muzyków, cztery instrumenty i cztery wokale, 
krótko mówiąc jest moc. Zespół występuje w składzie sześcioosobowym. 
Jeżeli interesuje cię tylko muzyka na żywo, koniecznie skorzystaj.

Inspiruje nas profesjonalizm, pod każdym względem, dlatego naszym 
celem jest dążenie do ulepszania rynku muzycznego zespołów 



coverowych, stawiając poprzeczkę poprzez wysoki poziom brzmieniowy, 
wizualny i artystyczny. Nie lubimy stać w miejscu, rozwijamy się z wielką 
radością.

ZESPÓŁ HEY CITY OFERUJE

HEY CITY ELVIS SZHOW – jako atrakcję wieczoru, zespół  sam w sobie 
oferuje show Elvisa Presleya. 30 minutowy blok muzyczny rock’n’roll z 
tańczącym i śpiewającym Elvisem. Nie przegap! 

ZABAWY TANECZNO- ROZRYWKOWE dla gości prowadzone podczas 
trwania imprezy.

MEGA PROMOCJE CENOWE NA WESELA W PIĄTKI.
Hey City na każdą kieszeń! Co roku zespół Hey City oferuje wyprzedaż 
terminów piątkowych w promocyjnych cenach.
Można zaoszczędzić nawet do 1000 PLN. Taki zawodowy zespół za tak 
niewielką cenę to skarb.

VOUCHERY W PREZENCIE
Hey City i Studio Movie dzięki bardzo dobrej współpracy, oferują w 
prezencie VOUCHERY na wymarzone wakacje. Wynajmując obie firmy na 
swoją imprezę otrzymasz prezent.  Koniecznie skorzystaj !

DEKORACJE ŚWIATŁEM.

Po więcej szczegół zapraszamy do kontaktu z naszym managerem.

Paulina Graczyk Janiak -  795-666-221

Zapraszamy do współpracy. 


