INFORMACE PRO POŘADATELE
Kapela NOUZOVÝ REŽIM nemá vlastní aparaturu, tudíž je nutností zajistit vhodný aparát k nazvučení akce.
Pořadatel by měl zajistit takovou aparaturu, aby bylo možné nazvučit kapelu dle STAGEPLANU s ohledem
na prostředí a místo akce + světla. V případě nedostačujícího technického vybavení může být ze strany
kapely produkce zrušena bez jakéhokoliv postihu.
Kapela Nouzový režim spolupracuje s několika společnostmi, které jsou schopny akce nazvučit.
Vše závisí na domluvě s pořadatelem akce- rádi pomůžeme s výběrem.
PROSÍME O ZAJIŠTĚNÍ NĚKOLIKA NEZBYTNÝCH MALIČKOSTÍ
 zarezervování akce v dostatečném předstihu a to buď telefonicky anebo cestou emailu
info@nouzovyrezim.cz
 Vstup do prostoru produkce min. 2-3 hodiny před začátkem akce
 Přiměřený prostor pro kapelu a aparaturu
 V případě pořádání akce pod širým nebem nutno zajistit řádné zakrytí podia proti dešti (podium, nákl.
Návěs, stan, apod.)
 Prostor (venku zastřešený) cca 15 m od podia pro mix pult a zvukaře
 Možnost občerstvení
 V případě zrušení produkce ze strany pořadatele uhrazení vzniklých nákladů
 během celé produkce pořadatel zajistí, aby se po podiu ( popř. místě vyhrazeném pro kapelu)
nepohybovaly nepovolané osoby
 zajištění ohlášení akce s playlistem kapely Nouzový režim na OSA
 odměnu za produkci, která je předem závazně domluvena
NABÍZÍME
 Dodání plakátů dva týdny před produkcí v případě zájmu ( cena plakátů bude započtena do celkové
odměny za produkci )
 Opravdu živou produkci
 Vlastní dopravu členů kapely
 propagaci akce na sociálních sítích a webových stránkách
 pomoc při zajištění aparatury a světel
 lidské a seriozní jednání
NUTNO
 Předem se domluvit na shora uvedených bodech
 v každém případě je s námi dobrá domluva a s pořadatelem komunikujeme a řešíme situaci dle
konkrétní akce a jejího charakteru

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat buď na emailu info@nouzovyrezim.cz nebo na
telefonu +420 775 519 100 ( Tomáš Brokl )
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