Základní informace pro zájemce o uspořádání koncertu od 1.1.2018
Pořadatelem všech živých hudebních i divadelních produkcí je ROSTISLAV JEŽ
Hudební klub STOLÁRNA je poskytovatel prostor
INTERPRET (promotér) zájemce o vystoupení domlouvá vše potřebné s pořadatelem akce

Základní informace :
SÁL

– max kapacita 450 osob (410 stání + 40 sezení)
- možno operativně upravit počet míst k sezení x stání (sezení max. 120 osob)
- bar (2x výčep)
- pódium o rozměrech 6m šířka x 5,5m hloubka (výška pódia 60cm, výška pódium-strop 275 cm)
ELEKTRIKA - 380V 16A
TECHNIKA NA MÍSTĚ - zvuková PA – 2 x RCF - 322A
- 2 x RCF – 4PRO 8001-AS
- světelná
- 8 x LED reflektor
- 2 x PAR reflektor
- 4 x LED hlava + kontroler (hlavy i reflektory)
- plus 2 x žárovkový (statický) reflektor

Termíny :
PÁTKY + SOBOTY – reprodukovaná muzika, DJ´s / koncerty
NEDĚLE až ČTVRTKY – koncerty (živé produkce) nejlépe např. dny před prac. volnem (st. svátkem)
Již domluvené akce a volné termíny najdete na FB a WWW.STOLARNACLUB.CZ

Hudební klub STOLÁRNA na akci poskytne :
- Bar s výčepem v sále (sudové pivo), bar s výčepem v kavárně CAFÉ18 na patře Stolárny (chill out,
tanková Plzeň) včetně personálu
- Šatnu se zázemím pro interprety na chodbě Stolárny (umyvadlo, zrcadlo, ručníky, lednice) WC je
společné s hosty, Stolárna nemá klasickou backstage
- Šatnu pro hosty klubu
- Prostor pro Merchandise
- Občerstvení interpretům
- Identifikační náramky
- Spolupráci při propagaci akce (Fb, web, mail, SMS)vlastní výlepové plochy na plakáty
- Ponechá si tržbu na barech, samotný pronájem je zdarma

Pořadatel akce ROSTISLAV JEŽ zajistí :
-

Nahlášení a vyrovnání závazků OSA
Personál ke vstupu do klubu (vybírání vstupného, kontrola vstupenek)
Personál do šatny pro hosty
Dj pro after po koncertě
Propagaci - vlastní výlepové plochy + velkoplošné bannery + placený (garantovaný výlep)
Předprodej + rezervace vstupenek a místenek přes mail info@stolarnaclub.cz
Ponechá si 25% vybraného vstupného se kterými naloží takto:
– 15% vybraného vstupného odvede na DPH (díky EET)
- 10% na pokrytí výše uvedených závazků

Interpret / promotér zajistí :
- zvukovou aparaturu buď vlastní, nebo od našeho zvukaře (cena vždy na klíč) klub nabízí pouze
techniku na místě viz. výše
- dodá plakáty v potřebném množství, případně v el. formě
- spolupráci při výlepu plakátů
- zajistí propagaci na svých WWW a Fb a pomocí vlastních kontaktů
- min. předpokládaná návštěva 100 osob
- dostane 75% vybraného vstupného (oproti příjmovému dokladu)

Kontakt :
Rostislav Jež tel.603 348 262
info@stolarnaclub.cz
WWW.STOLARNACLUB.CZ

