Протокол: 27.02.2019
Присъстващи: Ники Панев, Иви, Марио, Крис, Мартин, Иван, Рени, Петя, Яна, Кирил
Протоколчик: Мартин

1. 3ти март
a. Събитието е публикувано
i.

Мартин ще пусне в петък напомняне за храната.

ii.

Мартин се свърза с Иван Иванов и актуализира списъка в драйв

b. Мартин ще носи също лаптоп като резервен вариант за музиката
c. Участници в програмата
i.
ii.
iii.

iv.
v.

vi.

Калин и Росина ще изпълнят три песни
1. Липсва на ФСБ песента
Swax от АКК - Група цигулка, вокали, китара
1. Няма да репетират в събота
Асен от Щутгарт ще свири на гайда
1. Ще дойде доста рано в залата (13 часа)
2. Свързал се е със Сашо
Манхайм ще участват
1. Музиката е изпратена
Водещи: Дилян, Юлиан и Иво
1. Мартениците са в Дилян и пристига на 1-ви март
2. Иво ще дойде на 2-ри
3. Тримата ще се видят в събота във Фестзал от 16:30
4. Ика ще довърши превода на сценария
„Балкан денс“ Щутгарт
1. Музиката е изпратена

d. Репетиции
i.
ii.
iii.

Хоп Троп ще репетират във Festsaal на 2.03, от 17:30
Водещите ще репетират от 16:30
Трябва да разпечатаме графика със репетициите за всички и
табелки за реквизита

e. Мартеници за входа
i.
f.

Мартениците са в Дилян, той ще ги донесе

BG кариерен форум
i.

Стефан от Кариерния форум ще дойде преди 16:30 да разлепи
постери и да остави флайери

g. Помощници в деня на концерта
i.

Станции – цялата информация е в драйв

ii.

Иван и Кирил ще помогнат на Рени и Панев да пренесат всичките
неща

h. Списък за пазаруване
i.
i.

Питки
i.

j.

подробен във файла в драйв

Питките са подсигурени

Застраховка
i.
Документите са в Панев, мейлът важи като предварителна
застраховка
ii.
Панев ще звънне утре за полицата

k. GEMA
i.
Иви е писала
l. Залата
i.
Ще изпратим попълнен формуляр с описание на събитието
ii.
Там сме от 12 часа

2. Сайт
a. Сайтът е онлайн
b. Марио ще качи актуална информация
3. Театър
a. Методът Грьонхолм – 22-ри юни – Иван Юруков, Николай Урумов, Христо
Бонин, Светлана Бонин
b. Фестзал е запазена
4. Стефан Вълдобрев
a. Иви ще мине през АКК да провери одобрен ли е антрага за елементите за
сцената
5. Парти за началото на летния семестър
a. Ика е говорила за 3-4 май в Синтикат
b. 1–ви май е почивен ден, евентуално да направим партито на 10-11 май
i.
Членовете са безплатно
ii.
Шотове по евро
iii.
Студентите с намаление – 2-3 eвро
iv.
Happy Hour

1. Long Drinks
2. Бутилки
6. Зала за срещи
a. Мартин е писал на 2 факултута и на г-жа Вирт, отговорна за
разпределението на стаи в КИТ
7. Подкрепа за Ян Бибиян
a. Пуснат е пост, споделено е и из другите дружества (Мюнхен, Фрайбург,
Манхайм)
8. Белот и грил
a. 26-ти май (футболът е на 25-ти)
b. Трябва да намерим място
9. Да се изгубиш нарочно – филмът
a. Мартин се е свързал със Заедно в час да ни дадат филма, може да вземем
зала в университета да го излъчим безплатно

