Dobrý den,
Dovolte mi, jménem pořadatelů akce NÁŠ FESTIVAL 2019 Vám zaslat informační e-mail.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Oficiální název akce:

NÁŠ FESTIVAL 2019

Termín: sobota 11. KVĚTNA 2019
Místo konání: sokolský stadion TJ SOKOL Uherský Brod
Příjezd viz přiložená mapa
Adresa: U Stadionu 2295, 688 01 Uherský Brod (vjezd od Ubytovny)

ČASY ZVUKOVÉ ZKOUŠKY A KONCERTNÍHO SETU: níže naleznete, Line up, kterého je nutné se držet. Konečné časy koncertního setu
jsou pevné a neměnné. Každá z kapel má na zvukovou zkoušku cca 30 minut. Pokud zvukovou zkoušku stihne dříve, může po dohodě
s moderátorem začít dřív. Nikoli však skončit dříve, nebo hrát déle než určuje časový harmonogram.
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TECHNICKÝ RIDER: V rámci koncertního pohodlí si každá kapela přiveze svou pódiovou techniku (nástroje, kytarové boxy, bicí a vše
potřebné k výkonu). Prosím svůj technický rider a stage plán zašlete na e-mail novak.pac@seznam.cz nejpozději do čtvrtku 9.5. 12:00
případné dotazy prosím konzultujte se zvukařem Jiřím NOVÁKEM 605 726 387, který má na starost kompletní zvukovou a světelnou
aparaturu festivalu NÁŠ FESTIVAL 2019 (pokud jste tak již neučinili při podpisu smlouvy)

PROPAGACE: V příloze zasílám JPG oficiálního plakátu festivalu NÁŠ FESTIVAL 2019 a fb pozvánku

https://www.facebook.com/events/781818225484885/ Prosím o součinnost a uveřejnění plakátu na vašem
webu, facebook profilu a sdílení v rámci maximální propagace. Mnohokrát děkujeme
OSA / SEZNAM SKLADEB: chtěli bychom požádat o odevzdání vyplněného formulář OSA/seznam skladeb/ s uvedením aktuálního
setlistu včetně jmen autorů na e-mail

t.j.sokolub@seznam.cz

(pokud jste tak již neučinili při podpisu smlouvy)

PARKOVÁNÍ: Bezprostředně před zvukovou zkouškou a po odehrání koncertního setu, lze parkovat maximálně 2 osobní automobily či
dodávkové vozy přímo u pódia (boční vchod na stage). V případě že budete mít vyloženo či naloženo, požádáme o odstavení vozů na
nedaleké místo určené k parkování účinkujících. Prosím, dbejte pokynů pořadatelské služby.
UBYTOVÁNÍ: nebylo požadováno
KONTAKTY:
Zvukař: P.A.C sound Jiří Novák 605 726 387
vyplácení honorářů, administrativa: Sabina Běhůnková 603 485 600
Pořadatel, koordinátor festivalu, line up: Jiří Strážnický 603 764 301
Stage management / produkce / akreditace:

Jiří Padrta 603 500 337

Moderátor na akci není přítomen.

Na spolupráci a festivalovou atmosféru se těší realizační team festivalu NÁŠ FESTIVAL 2019

!!! POŽÁDÁM O PÍSEMNÉ OK ZDA JSTE
PROPOZICE DOSTALI A VŠE PLATÍ !!!
děkuji

Pěkný den,
Jiří Strážnický
603 764 301
straza@street69.cz

Příjezd ke stage

