Vi designar
musikunderhållning.
På CMC Music skräddarsyr vi pianobarer och all form av musikunderhållning till företagsevenemang, festliga events, förstklassiga hotell, rederier, restauranger och nattklubbar.
Vi förmedlar allt från de bästa artisterna till den allra bästa
tekniken och hjälper dessutom till med marknadsföring och
löpande konceptutveckling.
Högsta kvalitét och att skapa ett underhållningskoncept
som harmonierar med kundens varumärke är våra ledstjärnor.
Upplev våra artister på www.cmcmusic.se

PIANOBAR

En närhet och nerv
som är svårslagen.
I en pianobar kan vad som helst hända. Kvällen är lika unik
som människorna som befinner sig där med dig. Det är just
det som är så spännande. Önska en favorit eller två.
Sjung med. Dansa. Dröm dig bort. Njut.
F R Å N S O F T M I N G E L T I L L F U L L T D A N S G O LV

I våra pianobarer kan du få höra allt från jazzstandards till de
senaste pophitsen – inte sällan blir det fullt ös och dansgolv
runt flygeln framåt småtimmarna. Det är dina gäster och våra
artister som skapar varje kväll. Tillsammans.

MUSIC
E N T E RTA I N M E N T

The sky is the limit.
För CMC Music finns inga begränsningar. Vi har ett brett
kontaktnät och samarbetar med några av landets allra
bästa musiker, showartister, partyband och DJ’s.
Vi tar fram en helhetslösning på underhållningssidan och
skapar rätt musikkoncept till din invigning, produktlansering,
konferens, bröllop mm
Vi vet hur viktig rätt musik är för att skapa skön trivsel
och nöjda gäster. Kontakta oss för närmare beskrivning
och personligt förslag. Låt oss göra det vi är bäst på!
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Bra jobbat!”

”Många tack ftt nog,
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B
Promotion A

“På Scandic Billingen har vi se
dan hösten
2013 haft nöjet att arbeta me
d fantastiska
CMC och på fredagar haft de
ras underbara pianister som underhållit
våra gäster
med underbar pianomusik oc
h sång. De
skapar varje fredag en fantas
tisk stämning
för våra gäster som gör att bå
de hotellgäster och externa gäster sto
rtrivs i vår
restaurang och bar, det skapa
r ett stort
mervärde i form av både unde
rhållning och
försäljning. Jag kan varmt rek
ommendera
alla att prova CMC och deras
stora utbud
av proffsiga artister.”
KRISTIAN SANDAHL,
GENERAL MANAGER, SCAND

IC BILLINGEN.

VÅ R A P I A N O B A R S P A K E T

PIANOBAR
PIANOBARQUIZ
LYXCOCKTAIL
DUELLINGPIANOS
PIANOBARDUO
PIANOBARSHOW

PIANOBAR
Pianobarskonceptet är vår specialité.
I våra pianobarer hör du allt från jazzstandards till de senaste pophitsen,
och gästerna är högst delaktiga i
musikupplevelsen .

PIANOBAR
QUIZ
Efter konferensen önskar ni kanske
en teambuildingaktivitet tillsammans med
kollegorna? Då är Pianobar Quiz perfekt!
En interaktiv musikaktivitet, live, som efter
prisutdelningen övergår i skön pianobarsunderhållning.

M U S I K PA K E T

GRAND
PIANOSHOW
Pianobarsartisten skapar stämning under
välkomstminglet och under middagen.
Mellan rätterna kommer en showtrio in och
bjuder på fartfyllda, spektakulära sång- och
dansnummer, för att senare, efter middagen
ansluta till pianobarsartisten vid flygeln och
dra igång skön uptempo-musik och dans.
En helkväll, helt enkelt.

DUELLING
PIANOS

LYXCOCKTAIL

Vårt koncept med två eller tre flyglar
har blivit mycket populärt. Två pianobarsartister duellerar i en fartfylld och
interaktiv musikupplevelse. Vi har olika
teman. Kanske vill ni ha en karibisk
touch på underhållningen?

Vår omtyckta cocktailsångerska Maria
Kask gör varje kväll gnistrande flärdfull
tillsammans med sin pianist, sina favoritstandards från förr och maximalt med
juveler runt halsen. Från Billie Holiday till
Doris Day. Perfekt för lyxiga invigningsmingel m.m.

PIANOBAR
DUO
Vår fantastiska duo Frida & Erik är
samspelta som få och bjuder på både
drag och stämningsfulla ballader. De är
beresta och rutinerade artister som med
lätthet kan ta sig an det lilla eller stora
sammanhanget. Här får du både manlig
och kvinnlig skönsång.

M U S I K PA K E T

SHOWBAND
finns det oändligt många att välja mellan,
exempel: Rockband, soulband, bluesband,
coverband, dansband, show och poporkestrar.
Det är få som håller riktigt hög kvalitet och kan
få en blandad publik i ert företag att komma
loss ordentligt. Vi vet vilka!

TRIBUTE
SHOW
Riktigt bra och genuina kopior på Elvis Presley,
Harry Belafonte, Elton John, Dolly Parton, Kiss,
Abba, Jerry Lee Lewis, Beatles, Queen, Tom
Jones. Just precis dessa kan vi fixa.

DJ GITARRIST
KONFERENCIER
KLASSISKT
TRIBUTESHOW
STRÅKKVARTETT
KLASSISKTLOUNGE
JAZZ SCHLAGER
SOULBAND
WORLDMUSIC
KÄNDISARMAGIKER

T H E M O B I L E G RA N D

Vår stolthet.
The Mobile Grand är specialanpassad till pianobaren och
gör det möjligt att skapa en pianobar såväl på bryggan som
i cocktailbaren.
Flygelskalet The Mobile Grand är hjärtat i vår verksamhet
och det är en självklarhet att det visuella ska vara lika snyggt
och välkomnande som de toner som våra fantastiska artister
bjuder på!
Vår stolthet The Mobile Grand är tillgänglig för både
uthyrning och försäljning och passar perfekt både till en fastinstallerad pianobar såväl som till enstaka events.

SCENTEKNIK

Rätt ljud och ljus
förgyller er kväll.
Med rätt ljud & ljus skapar vi precis den stämning och det sound
du vill ha. Vi både hyr ut och säljer professionell ljud- och ljusutrustning för alla typer av evenemang.
Vi är stolta över vårt samarbete med Yamaha, som är en av
de världsledande varumärkena inom professionell ljudutrustning.
Att attrahera alla sinnen är viktigt för oss, våra skickliga ljud- och
ljustekniker skapar en miljö där du och dina gäster trivs!

åvägen 24 412 51 göteborg 031-83 41 80 www.cmcmusic. se

