Протокол: 6.02.2019
Присъстващи: Петя, Яна, Марио, Алекс, Ники, Крис, Мартин, Наско, Кирил, Иви
Протоколчик: Ники

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

Следващата седмица, както и 3 дена преди концерта ще се пусне
пост за храната. Ще се напише, че при предоставена бележка може
да си възвърнат парите за продуктите

ii.

Марио и Мартин ще изпратят покани по пощата

b. Участници в програмата
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

Ян Бибиян ще кажат окончателно в събота (9.02) дали ще участват и
с какво
Сиртос ще имат два танца – шопски и мизийски (по 7мин на танц)
Бела Радо ще кажат до края на седмицата какво ще изпълнят
Калин и Росина Германова ще изпълнят три песни
Swax от АКК - Група цигулка, вокали, кахон, китара
1. 2 песни - българска и немска
2. остава да си намерят перкусионист
3. Крис ще им помогне с българската песен
Асен от Щутгарт ще свири на гайда
1. В началото ще свири нещо бавно и тежко, ще изпрати запис
2. Родопска гайдарска сюита е със йо-йо (около 5мин)
3. В края ще трябва ние да решим какво да изсвири, примерно
право хоро
Манхайм ще участват
1. Хореография – сватба и извило се вито хоро
2. Ники ще ги пита за повече информация за представянето им
Водещи: Дилян, Юлиан и Иво
1. вкарани са в общ чат, имат достъп до информация от
миналата и тази година
2. Дилян работи по сценария. До края на седмицата ще е готова
основната версия, ще му помогнем да се довърши
3. Юлиан и Иво ще се преди паузата, те ще представят книгата
на Дилян и благотворителните каузи
4. За представянето на книгата ще се пусне тийзър в събитието
(снимка с текст)
„Възрожденци“ Майнц
1. до края на другата седмица ще изпратят сценарий и музика
на е-пощата на дружеството,
2. на 3ти март ще пристигнат най-късно в 3:30
„Балкан денс“ Щутгарт

xi.

xii.

1. голяма трупа са и затова ще се разделят на две и ще
направят две излизания по 4 минути и ще танцуват
Кресненско хоро и Родопска китка
2. чакаме музиката от тях на е-пощата
„Гайда“ Франкфурт
1. Ще участват с копаница и боялийско хоро
2. На 3.03 ще са тук в 15:00
Хоп-троп ще участват

c. Репетиции
i.
ii.
iii.
iv.

„Възрожденци“ Майнц на 3ти март ще пристигнат за репетиция найкъсно в 3:30
Festsaal е запазена за репетиции на 2.03
Ще предупредим участниците да са там около 15мин по-рано
Трябва да разпечатаме графика със репетициите за всички и
табелки за реквизита

d. Човек на пултa
i.
ii.

Минко ще е на пулта, Иван ще му помага
Трябват ни лаптопи – Иван ще вземе.

e. Мартеници за входа
i.
ii.
f.

Мартин е писал на Кони от Агенцията за българите в чужбина,
чакаме отговор. Ако не отговори до петък, Марио ще звънне да пита.
Иван ще говори със Стефи дали ще може да ги вземете от
Агенцията и да ги пренесе до КА

BG кариерен форум
i.

Мартин очаква да му пратят плакати

g. Помощници в деня на концерта
i.

Списъка е при програмата, ще ги разпределим по-нататък

ii.

Набавяме уоки-токита от АКК или биб. Ще преценим дали не е подобре директно да купим

h. Списък за пазаруване
i.
ii.
iii.
iv.
i.

чинии
вилици
салфетки
Шарена сол

Питки
i.

Яна е говорила с Мартин, ще може да направи. Ако все пак не успее,
от училището ще могат да направят. До края на другата седмица ще
стане ясно

Застраховка
i.
Поемаме всяка отговорност за инциденти по време на концерта, за
което от залата искат Haftpflichtversicherung
ii.
Ще направим застраховка само за събитието, ще струва между 100 и
150 евро, Ники ще проучи нещата
k. Финанси
i.
Хоп-Троп не могат да получат хонорар, но ще бъдат компенсирани
по друг начин
ii.
Skuz са ни финансирали с 1100 евро. Трябва да им предоставим
разписки за всички разходи
j.

l.

Снимки
i.
Ники Младенов ще помогне за снимките
ii.
Разполагаме с един фотоапарат за снимки и 3 камери за различни
позиции
iii.
Мартин ще пише на Минко за още един фотоапарат и GoPro

2. Сайт
a. В близък срок ще се прехвърли информацията на новия сайт
b. Трябва да се качи информация на немски в сайта – Наско ще качи (събития,
протоколи и т.н.
c. Марио ще помоли Мартин за помощ
3. Театър
a. Мартин е говорил с Христо Бонин(актьор), той е предложил да се направи
още една театрална постановка. Запазваме Festsaal за 22-23 юни, като това
ще се съгласува с него
b. Чамкория отпада
c. Орлин ще подготви нещо за есента, но още няма подробности
d. Закъсняхме за срещата с домоуправителя за мероприятието , което беше
на 27.01 – трябва да го компенсираме по някакъв начин
4. Мейлинг листа
a. Ще направим нова листа с всички Ehrenmitglieder
5. Благотворителна акция
a. Ива ще пита на няколко места да се включим в благотворителна акция
b. Дилян ще вземе от своите книги. Парите от продажбата на книгите ще
отидат за благотворителна акция.
6. Стефан Вълдобрев
a. Ще е в Синтикат - залата е наета
b. Билетите се продават онлайн и на срещите
c. 75 билета са дадени за продажба в училището

7. Парти за началото на летния семестър
a.
b.
c.
d.
e.

Наско ще говорим с Nachtwerk за партито(края на април)
Ще се говори неделя и със Синтикат
Говорено е със Steffy Georgo
Трябва да се намери техника
Остава на 3/4.05, Иви ще се обади да договори условия

