uvádí

DVD Videodiskotéku DJ Mirka Raise
DJ Mirek Rais – Konzervatoř,
přes 25 let profesionální praxe DJ a moderátora,
přes 5.000 diskoték, videodiskoték, Karaoke Show,
různých kulturních a společenských akcí
po celé republice i v zahraničí
(Rhodos, Kuba, Rakousko, Slovensko atd.).
1986 - První Videodiskotéka v ČSSR
1991 - vybrán mezi 10 DJ v TV hitparádě
1992 - zařazen mezi 25 DJ u příležitosti oslavy Čtvrtstoletí československých diskoték
1991 – 1993 - účinkování v TV hitparádě na ČT 1
1995 - cena za II.nejoblíbenější diskotéku ČR - "Zlatý Max 95"
1999 - První DVD Videodiskotéka v ČR
2007 - Nejlepší mobilní DVD Videodiskotéka v ČR
Diskotéky po konzervatoři v oboru mluvené slovo, nutných přehrávkách, začal profesionálně dělat v roce 1984.
Jako první DJ v roce 1986 s Milanem Illkem a Jardou Zelingerem rozjížděl ve vinárně Boccaccio v Jablonci nad Nisou
první videodiskotéku s první velkoplošnou videoprojekcí v Československu.
Současně postavil mobilní aparaturu pro videodiskotéky a začal jezdit po celé Československé republice.
V roce 1999 z videokazet přešel na DVD a udělal opět jako první mobilní DVD videodiskotéku & Karaoke Show v
Česku. Současný stav techniky pro videodiskotéky je na nejvyšší možné úrovni a v ČR nemá konkurenci.

Technika –
Zajišťujeme celou akci na klíč, včetně adekvátního ozvučení, nasvícení a laserové show.
Možno využít výkonné velkoplošné videoprojekce, různé varianty plazmových TV + LED stěny.
Používáme moderní LED světla řízené DMX.
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DVD video pult PRO DJ -

http://www.dirami.cz/cz/technika/technika-pro-dvd-videodiskoteky/

V současné době ojedinělý a nejmodernější DVD videopult na DVD videodiskotéky!

Jedná se o bezkonkurenční a špičkový mobilní profesionální pult na DVD videodiskotéky,
Karaoke Show, prezentace a odbavování video a audio signálu na sportovních,
společenských a kulturních akcích!
V přenosném kufru (raku) je nainstalováno :
1x Audio a Video Mixer Pioneer SVM-1000
2x DVD přehrávače PIONNER DVJ-1000
1x Audio Mix ALLEN&HEATH ZED12F + Efektový procesor Lexikon
1x Omezovač zpětné vazby SABINE FBX2400
1x FURMAN PL-PRO - Profi napájecí modul
1x Hardwarový a softwarový ovladač PCDJ VJ - DAC3
1x mikro + 4x mikroport (SHURE SM58, SENNHEISER EW100G2)
2x PC+DVD přehrávače + Virtual DJ
1x 17´´ monitor NEOVO
1x 17´´ TV monitor NEOVO X-174 pro zpěváky
4x 6,5´´ LCD kontrolní monitor Kenwood LZ-6500W
1x VIDEO SWITCHER model AVX542
2x nezávislý VIDEO OUT, MMS + SMS brána, digitální potleskoměr, Power Point.
Přední strana DVD pultu - racku je přizpůsobena na zavěšení LCD plazmy a promítání jiného videosignálu (firemní
logo, SMS a MMS brána, prezentace apod.).
Celý rak je na podstavci.
Další informace o technice na stránkách http://www.dirami.cz/cz/programy/djs/mirek-rais/
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DVD videodiskotéka - největších tanečních hitů a nejúspěšnějších videoklipů 20. a 21.
století., včetně současných novinek evropské, britské a americké singlové hitparády.
Na každé akci na DVD přes 25.000 originálních videoklipů známých světových hudebních vydavatelských firem od 60.
let do současnosti. Na DVD velký výběr extrémních sportů, různých zajímavostí, kuriozit, bouraček atd. Používáme
zásadně originální videoklipy, žádné nekvalitní staženiny z MTV nebo YouTube! Používání neoriginálních videoklipů
na veřejných produkcí je protizákonné!

Karaoke Show - V ceně i varianta DVD Videodiskotéka & Karaoke Show, popřípadě
možno udělat pouze Karaoke Show.
Karaoke Show je současný atraktivní a žádaný program na diskotéky, bary, svatební party, firemní večírky, festivaly,
party a všude kde se chcete navzájem pobavit a odreagovat. V repertoáru v současné době přes 5000 českých,
slovenských, anglických, italských, německých, francouzských, španělských, polských, ruských skladeb a čínských.
Doporučený nezávazný scénář:
Cca 3 vstupy KARAOKE (seznamy a přihlašovací lístky jsou rozdány před začátkem produkce v dostatečném
množství) po cca třech zpěvácích.
Z každého kola se vybere jeden finalista.
Ve finále zpívají finalisté jinou skladbu.
Nejlepšího zpěváka a hvězda večera se vybírá buď:
A. potleskem - digitální potleskoměr zobrazí na velkoplošné videoprojekci nejlepšího zpěváka.
B. SMS bránou - posíláte SMSky svému favoritovi a aktuální stav se zobrazuje na projekci.
Možno využít na soutěž o nejlepší vtip, slogan, přihlášku do karaoke apod.
Vzkazy se zobrazují v dolní části videoprojekce.
C. Odbornou porotou.
Mezi každými vstupy pokračuje taneční videodiskotéka.

Umělecká agentura DIRAMI Vám nabízí klasické diskotéky, diskotéky pro děti, DVD videodiskotéky, videodiskotéky
s Karaoke Show, samostatná Karaoke Show pro dospělé i děti. Každý program a repertoar můžeme přizpůsobit
povaze konkrétní akce (svatba, party apod.). Zajišťujeme doprovodný program, moderátory, umělce, zpěváky,
skupiny, muzikálová vystoupení, kouzelníky atd. Novinka: Dancing Heads - www.dancingheads.cz
Na každou akci Vám uděláme rádi zdarma kalkulaci podle požadované techniky, prostoru a počtu lidí.
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