Zespoły muzyczne do 4000 brutto
zespół Ambu-Lans http://www.youtube.com/watch?v=7pPlUfciOs0
zespół TheLovers http://www.youtube.com/watch?v=eRyT2ECweys
zespół Sunrise http://www.youtube.com/watch?v=sAY7JhNbfFg
zespół Erdol http://www.youtube.com/watch?v=KIp0JLuSTRg
grupa WML http://www.youtube.com/watch?v=lNW1JhVlY84
zespół JuRaD http://www.youtube.com/watch?v=Pk1fufFcico
zespół Tiago https://www.youtube.com/watch?v=4pMR9XvU8ewzwe
zespół Quatro Dance https://www.youtube.com/watch?v=42Cn8tCXgAw
zespół Wiszu https://www.youtube.com/watch?v=1nqXVNkS69k
zespół Ego https://www.youtube.com/watch?v=lwju2umajBI

Zespoły muzyczne do 6000zł brutto
zespół MixDance http://www.youtube.com/watch?v=jOacs-3nPOo
zespół Kalimero https://www.youtube.com/watch?v=-745-OfAfG4
zespół Model Mt i Modelinka https://www.youtube.com/watch?v=nJ0FkrUidAU
zespół Syla & Mr. PeVeX http://www.youtube.com/watch?v=eWC-t8p2V0k
zespół Marcus http://www.youtube.com/watch?v=mDZbqpMSMEE
zespół Letni Chamski Podryw http://www.youtube.com/watch?v=es1aUI5l_Nk
zespół Blue Box http://www.youtube.com/watch?v=fa6Y-xHl0us
zespół Summer Night http://www.youtube.com/watch?v=Z0QPr-bsRZs
zespół Verdis http://www.youtube.com/watch?v=6baoGB-4LAE
zespół Cover https://www.youtube.com/watchv=RahYp9WoArw
https://www.youtube.com/watchv=KAMt5yxNnDg
zespół Marcus https://www.youtube.com/watch?v=mDZbqpMSMEE

zespół Doxxx https://www.youtube.com/watch?v=aVH40yZO2AY

Zespoły muzyczne do 8000 brutto
zespół Bogdan Borowski twórca i współtwórca przebojów zespołu Milano
http://www.youtube.com/watch?v=JRLRWrm2fqI http://www.youtube.com/watch?v=il4rlf-yhuc
zespól VERBA - https://www.youtube.com/watch?v=ivSV8GtAWxE
zespół Impuls http://www.youtube.com/watch?v=RdZ1WYKkNjU
zespół Mejk http://www.youtube.com/watch?v=f3vDH-vNL2A
zespół Alchemist Project https://www.youtube.com/watch?v=zqeB9MY130k
https://www.youtube.com/watch?v=Ig_ouA7u_jE https://www.youtube.com/watch?v=1OCxfhrcu8I
zespół Maxel http://www.youtube.com/watch?v=tFTmpnJNBT4
zespół Red Star http://www.youtube.com/watch?v=iQtp4GdKMdA
zespół Buenos Ares http://www.youtube.com/watch?v=KAMzoCDJw8g
zespół Zibo http://www.youtube.com/watch?v=0M1x8msa1Jk
zespół Shantel https://www.youtube.com/watch?v=rgvQP-_3J-s
https://www.youtube.com/watch?v=EKnP5K_PDEU
Magdalena Niewioska https://www.youtube.com/watch?v=D3wqMCLNPvM
https://www.youtube.com/watch?v=xH4kSTmGspg
https://www.youtube.com/watch?v=FlkRVuAoIG4
zespół Lesioki https://www.youtube.com/watch?v=CajwHnEHP6o
https://www.youtube.com/watch?v=UHFT3UECuI0

Zespoły muzyczne do 10.000zł brutto
zespół Marcin Siegieoczuk twórca zespołu i przebojów zespołu Toples
http://www.youtube.com/watch?v=V00CG2b5xUE
zespół Skaner http://www.youtube.com/watch?v=J79nIK_YXM8
zespół Effect http://www.youtube.com/watch?v=S7krtHEWWbA
zespół Basta http://www.youtube.com/watch?v=qbsj7cwswt4

zespół D-Bomb http://www.youtube.com/watch?v=7IjcNcbdTqY
zespól Fanatic http://www.youtube.com/watch?v=gxF9I9ElY60
zespół B-Qll http://www.youtube.com/watch?v=zFo1TvKDGBA
zespół Justyna i Piotr https://www.youtube.com/watchv=L2zebrmrT7Y

Zespoły do 12.000zł brutto
zespół Masters https://www.youtube.com/watch?v=J8t9d4TIVHQ
https://www.youtube.com/watch?v=87BjKCkAJ9I
https://www.youtube.com/watch?v=S2DqqVJfm4U
zespół Andre http://www.youtube.com/watch?v=01vl4CLUZVE
zespół Cliver https://www.youtube.com/watch?v=svD9mRJ4DEs
https://www.youtube.com/watch?v=g0BozR-B3yk

Zespoły muzyczne do 15.000zł brutto
zespół Papa D ( Papa Dance ) https://www.youtube.com/watch?v=vC1V5KI3030
https://www.youtube.com/watch?v=mbBcjSsQV1o
zespół Top One https://www.youtube.com/watch?v=g0EdTzIWLQQ
zespół Classic https://www.youtube.com/watch
zespół Long & Junior http://www.youtube.com/watch?v=35WDcxPCOoI
http://www.youtube.com/watch?v=BE_jmKpYW7o

Zespoły muzyczne do 19.000zł brutto
zespół Ivan Komarenko https://www.youtube.com/watch?v=adZodahnbGw
zespół Manchester https://www.youtube.com/watch?v=cRrCkRikBA4
Felicjan Andrzejczak z zespołem legendarny wokalista zespołu Budka Suflera
https://www.youtube.com/watch?v=DvlRiFmbZBM
https://www.youtube.com/watch?v=1wB8BHKcV_8
zespół Bayer Full https://www.youtube.com/watch?v=utNiXUgM2VA

Zespoły muzyczne do 30.000zł brutto
zespół Boys https://www.youtube.com/watch?v=Md9A0XcCxjU
https://www.youtube.com/watch?v=rRF2n8kYE9Q
https://www.youtube.com/watch?v=tK22h7iVAe0
zespół Weekend https://www.youtube.com/watch?v=lVsnlvDDrJw
https://www.youtube.com/watch?v=DqOpQcPPsm4
https://www.youtube.com/watch?v=JvxG3zl_WhU

Zespoły muzyczne do 32.000zł brutto
Ania Wyszkoni https://www.youtube.com/watch?v=YmxAFAvdqhs
https://www.youtube.com/watch?v=pry6OyNxY3M
https://www.youtube.com/watch?v=i4_JdPAgUw4
Urszula https://www.youtube.com/watch?v=OxHMaUKnjtI
https://www.youtube.com/watch?v=KTFu6p5iVaA https://www.youtube.com/watch?v=dh1AKI6tJIs
Ewelina Lisowska https://www.youtube.com/watch?v=Mh2iSQFb7DM
https://www.youtube.com/watch?v=DgUIOPwchAE https://www.youtube.com/watch?v=DsbzfaPySM
Margaret https://www.youtube.com/watch?v=UZsG_0M9qew
https://www.youtube.com/watch?v=-fqbx6PoT6E https://www.youtube.com/watch?v=-T2r5XZQqIs
Rafał Brzozowski https://www.youtube.com/watch?v=NZfd9faqDjg
zespół Afromental https://www.youtube.com/watch?v=lVJTP2MtQH0

Zagraniczne :
wokalista z zespołem Roberto Zucaro WŁOCHY kwota 6000zł brutto
http://www.youtube.com/watch?v=zDiB3bJtuys

wokalista Alberto Amati WŁOCHY kwota 6000zł brutto
https://www.youtube.com/watch?v=3SrVifBqOP0 https://www.youtube.com/watch?v=pkPO6TAtEiI
https://www.youtube.com/watch?v=_hj2YnZ1BpU

wokalista Marco Bocchino WŁOCHY kwota 8.000zł
https://www.youtube.com/watch?v=hKO1PqAiAxE

wokalista Mark Ashley NIEMCY kwota 8000zł brutto
https://www.youtube.com/watch?v=h_68skDcmhk
https://www.youtube.com/watch?v=_BseOu6J48w
https://www.youtube.com/watch?v=u6LmEjKQqac

wokalista Ken Laszlo WŁOCHY kwota 12.000zł brutto
https://www.youtube.com/watch?v=yo7Zgr4YGs8

wokalista Fred Ventura WŁOCHY kwota 12.000zł brutto
https://www.youtube.com/watch?v=tyqNcUUejKc
https://www.youtube.com/watch?v=rVn8VYHuRl4 https://www.youtube.com/watch?v=vrv9rbC3VZc

wokalista Ryan Paris WŁOCHY kwota 12.000zł brutto
https://www.youtube.com/watch?v=nvz8IZh_snM
https://www.youtube.com/watch?v=eB1ZbirMaLw https://www.youtube.com/watch?v=YEFplYicOZk

zespół Vertigo WŁOCHY 16.000zł brutto http://www.youtube.com/watch?v=WAv8Rvr1lbg

wokalista z zespołem Rui Carlos Ferreira ex Bad Boys Blue ANGLIA kwota 30.000zł brutto
https://www.youtube.com/watch?v=VqiE0luhoQU https://www.youtube.com/watch?v=ji_a_RF0_lE

zespół Joy AUSTRIA kwota 32.000zł brutto https://www.youtube.com/watch?v=9o8BjAf1NW8
https://www.youtube.com/watch?v=2BraPFU0UC4
https://www.youtube.com/watch?v=aD2DsZFNBwM

zespół Silent Circle NIEMCY kwota 32.000zł https://www.youtube.com/watch?v=g4bM6fZcfPw
https://www.youtube.com/watch?v=rP7XHHc00xk

zespół Fantasy NIEMCY kwota 32.000zł brutto https://www.youtube.com/watch?v=m9oq28PGp1Y
https://www.youtube.com/watch?v=nTrbx19qMBc
https://www.youtube.com/watch?v=POB9ZeuWG-E

