
 
 

 
 
DVD videodiskotéku - 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 35.000 originálních videoklipů známých světových hudebních vydavatelských firem od 60. 
let do současnosti. Používáme zásadně originální videoklipy, žádné nekvalitní staženiny z MTV nebo YouTube! 
Používání neoriginálních videoklipů na veřejných produkcích je protizákonné! 
Každý měsíc přes 6 hodin nových videoklipů. 

 
Uvádí profesionální DJ Mirek Rais - konzervatoř,  

30 let profesionální praxe DJ a moderátora,  
6.000 diskoték, videodiskoték, Karaoke Show,  
různých kulturních a společenských akcí  
po celé republice i v zahraničí  
(Rhodos, Kuba, Rakousko, Slovensko atd.). 
 

Karaoke Show - v ceně i varianta  

DVD Videodiskotéka & Karaoke Show.  
Samozřejmě vám v případě zájmu připravíme i samostatné Karaoke Show.  
 

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. 
 

DVD video pult PRO DJ - v současné době ojedinělý  
a nejmodernější DVD videopult na DVD videodiskotéky! 
 

NOVINKA v ČR - DANCING HEADS (tančící hlavičky)  
zajišťuje výhradně pro Českou republiku a Slovensko Umělecká agentura DIRAMI  
Jednoduchá zábavná show nyní i pro vás. Natočte si vlastní videoklip. 
Více informací na www.dancingheads.cz 
 

Speciální nabídka pro vaše večírky! 
U příležitosti 20. výročí založení Umělecké agentury DIRAMI máme pro Vás speciální nabídky: 
Varianta 1: 
v případě, že si objednáte na váš večírek současně Videodiskotéku DJ Mirka Raise a doprovodný program 
Dancing Heads, bude ZDARMA součástí Videodiskotéky Laserová show výkonným barevným RGB laserem 
v hodnotě 12.000,- Kč.   

Varianta 2: 
v případě, že si objednáte na váš večírek Videodiskotéku DJ Mirka Raise dostanete 50ti % slevu na Laser 
show výkonným barevným RGB laserem, to znamená, že zaplatíte za laser show pouze 6.000,- Kč + DPH.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umělecká agentura DIRAMI Vám nabízí 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. Na 
každou akci Vám uděláme rádi zdarma kalkulaci podle požadované techniky, prostoru a počtu lidí. 
 

 

 

Umělecká agentura DIRAMI 
vám na vaše firemní, vánoční a novoroční 

večírky, reprezentační plesy nabízí:  

 

 

 

  

DIRAMI, umělecká agentura, s.r.o., Svahová 816, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 

e-mail: info@dirami.cz, web: www.dirami.cz, Mobil: 602 364 207, Tel.:483 712 656, Fax: 483 707270  
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