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Communicatie, associatie en conclusie.

Het aanbod in opties is belangrijk als het gaat om één van de mooiste dagen in jullie leven. Wat is er
nu mooier dan deze perfect feestend af te sluiten? Met veel opties waaruit gekozen kan worden,
wordt het nog belangrijker dat er vooraf goede communicatie tussen de band en het (toekomstige)
bruidspaar ontstaat.

Je kan als piano show wel veel opties aanbieden maar is het essentieel dat je het bruidspaar
ondersteund in de juiste keuze te maken en daar alle tijd voor te nemen. Liefst rond de tafel onder
het genot van een kopje koffie. Dit geldt des te meer voor een veelzijdige piano show. Een band kan
bijv. niet zomaar in formatie krimpen als het budget te hoog zou zijn voor het bruidspaar. Die
flexibiliteit biedt piano entertainment wel.

" Zo bootsen wij de originele geluiden na van bestaande liedjes. Iets wat vrij uniek is aan onze piano show.
In het eerste artikel van dit blog hadden we het over de mogelijke misvattingen die mensen kunnen
hebben als ze aan piano entertainment denken. Nog een logische misvatting is het feit dat mensen bij
een pianist aan piano geluid denken. Dit is bij piano entertainment niet altijd het geval. Zeker bij ons
niet. Piano entertainers werken met synthesizers/keyboards die in de piano vleugel zijn ingebouwd.
Een echte loodzware piano is immers niet te vervoeren. Dit geeft enorme voordelen terwijl het alsnog
als een “echte” pianovleugel eruit ziet.
Zo bootsen wij de originele geluiden na van bestaande liedjes. Iets wat vrij uniek is aan onze piano
show. Wij spelen bijvoorbeeld hele house medleys met de originele klanken en toveren we zelfs
gitaargeluid, blazers en wat al niet meer uit de speakers. Dit geeft meer herkenning aan de liedjes,
diversiteit en de kracht waar een lied soms om vraagt. Piano geluid blijft natuurlijk wel de rode draad
van de show.
Dan is het zover, jullie dag is eindelijk daar. Kriebels in de buik, een gezonde spanning daalt op je neer.
Hier heb je minimaal een jaar naar uit gekeken. Hoe ziet een gemiddelde bruiloft feestavond er
eigenlijk uit? >>

Qua tijdsindeling verschillen avondfeesten vaak niet veel van elkaar. Wij komen ruim twee uur voor de
eerste gasten binnen komen al aan om rustig op te bouwen en zorgen dat het geluid perfect afgesteld
staat. Zodra de gasten komen staat er al een achtergrond muziekje aan en als de DJ erbij is geboekt
kruipt hij al achter zijn DJ tafel. Als iedereen er is, felicitaties voorbij zijn en het bruidspaar is er klaar
voor, is het tijd voor de aankondiging en kan de openingsdans beginnen. Sommigen kiezen er voor
geen openingsdans te doen, dus dan heet de band iedereen welkom en stelt het kersverse bruidspaar
voor aan het publiek.
Na de openingsdans of aankondiging gaat de band beginnen met hun eerste blok live muziek van c.a.
45 minuten. Tijdens elke pauze zal de DJ de muziek meteen overnemen zodat nergens een stilte
ontstaat. Vaak zijn er voordrachten in de loop van de avond gepland waar de band soms
ondersteuning aan geeft. De band bouwt op in energie en is er rond middernacht ruimte voor een
intiem romantisch momentje met iedereen om het bruidspaar heen. Hmm wacht eens even..
iedereen staat op de dansvloer, dat kan maar één ding betekenen! Tijd voor een knallende climax!!
Als het feest ten einde is draait de DJ nog lekker door nadat het bruidspaar vertrekt en uitgezwaaid
wordt door de gasten. Zo, alweer een geslaagde avond! Alleen nog het minder leuke werk, afbreken..

Welke conclusies kunnen we nu trekken?
Waarom is piano entertainment zo effectief voor bruiloften en verschilt het met andere acts? Alle
punten op een rijtje:
Verzoekjes indienen is een geweldige manier gasten bij het feest te betrekken, geeft een leuke
bezigheid en haalt mensen uit hun stoel.
Door het enorme repertoire is er echt sprake van een flexibele band en kan de band live de
openingsdans of voordrachten begeleiden.
Een piano entertainer vervangt van zichzelf al 2 à 3 bandleden en is daarmee goedkoper
vergeleken andere bandformaties. Des te meer financiële ruimte voor eventuele band
uitbreidingen en aankleding!
Biedt meer opties aan qua bezetting dan welke band dan ook en dus meer keuze voor de
bruidsparen. Compact of over de top en alles er tussenin!
Zelfs voor een relatief laag budget ligt goede avondvullende live entertainment al voor het
grijpen.
Aangezien de piano entertainer het centrale punt in de band is, kan er veel makkelijker van lied
verandert worden, spontane medleys gemaakt worden en plotseling van muziekstijl
omschakelen. Hiermee speelt piano entertainment beter in op spontane verzoeken uit het
publiek en is elk optreden uniek en vol energie!
In ons 8 jarige bestaan heeft Groove Piano al 100-den bruiloften van muziek mogen voorzien. Het is
misschien zelfs wel ons specialisme geworden. Het geeft in ieder geval de meeste voldoening en is de
sfeer altijd heerlijk om deel van uit te mogen maken.
Mochten jullie ook op zoek zijn naar een perfecte muzikale invulling voor de bruiloft, neem eens een
kijkje op onze website en neem gerust contact met ons op. Hopelijk tot snel!
Team Groove Piano

#bruiloftband #trouwfeest #avondfeest #bruiloftmuziek #bruiloftentertainment #ceremoniemuziek #feestband #trouwband #groovepiano

#bruiloftband #trouwfeest #avondfeest #bruiloftmuziek #bruiloftentertainment #ceremoniemuziek #feestband #trouwband #groovepiano

