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1. 3ти март  

a. Събитието е публикувано 

i. Трябва да се пусне пост за храната на концерта и да се напише, че 
при предоставена бележка може да си възвърнат парите 

b. Участници в програмата 

i. Ян Бибиян могат ще направят пиеса 
ii. Сиртос ще имат два танца – шопски и ? 
iii. Бела Радо ще участват(още не сме говорили с тях с какво) 
iv. Калин и Росина Германова ще изпълнят три песни 

1. търсим си пианист към тях 
v. Swax от АКК - Група цигулка, вокали, кахон, китара   

1. 3 песни по 3 минути(българска, немска и руска?) 
2.  остава да си намерят перкусионист,  
3. трябва им помощ за пеенето на български и ще дойдат за 

репетициите 
vi. Асен от Щутгарт ще свири на гайда 

1.  ще се разберем до няколко дена какво ще свири 
vii. Манхайм ще участват  

1. скоро ще разберем с какво 
viii. Водещи: Дилян, Юлиан и Иво 

1. вкарани са в общ чат, имат достъп до информация от 
миналата и тази година 

2. Дилян ще помогне за сценария  
3. ще им дадем срок до 13ти февруари за изготвяне 

ix. „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 

x. „Балкан денс“  Щутгарт  
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 
xi. „Гайда“  Франкфурт  

1.  чакаме още една седмица срок да ни отговорят дали ще 
участват 

xii. Хоп-троп ще участват  

c. Репетиции  



i. „Възрожденци“ Майнц  на 3ти март ще пристигнат за репетиция най-
късно в 3:30 

ii. Чакаме информация от Балканденс 
1. кога ще могат да са в залата 
2. какво ще изпълняват 

iii. Ще се запази Festsaal за втори март за репетиции 

d. Човек на пултa 

i. Иван ще говори с Ники Пенков 
ii.  Яна с Минко(Минко потвърди вече, че ще може)  
iii.  Мартин с Иво 

e. Мартеници за входа 

i. Мартин ще пише на Кони от Агенцията за българите в чужбина 
ii. Иван ще говори със Стефи дали ще може да ги вземете от 

Агенцията и да ги пренесе до КА 

f. BG кариерен форум 

i. Слави от дружеството в Мюнхен се е свързал с Мартин и е попитал 
дали е възможно да се рекламира форума 

g. Помощници в деня на концерта 

i. до следващата среща всеки ще е попитал за желаещи и ще 

направим списък 

h. Списък за пазаруване 

i. чинии 
ii. вилици 
iii. салфетки 

 

2. Регистрация в банката 

a. Документите са изпратени, чакаме отговор 

3. 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.) 

 

 

4. Театър 

a. Мартин е говорил с Христо Бонин(актьор), той е предложил да се направи 
още една театрална постановка. Ще говорим с него ако Чамкория отпадне 
или по-нататък във времето. 



b. Ще се говори за „Чамкория“ за 17-19 май - срок до другата седмица да се 
свържем с него и две седмици за потвърждение  

c. Орлин ще подготви нещо за есента(още не са ясни подробностите) 
d. Закъсняхме за срещата с домоуправителя за мероприятието , което беше 

на 27.01 
e.  Трябва да се компенсираме по някакъв начин 

5. Мейлинг листа 

a. Ще направим нова листа с всички Ehrenmitglieder 

6. Благотворителна акция 

a. Съвместната акция с Фрайбург отпада 
b. Ива ще пита на няколко места да се включим в благотворителна акция 
c. Дилян ще вземе от своите книги. Парите от продажбата на книгите ще 

отидат за  благотворителна акция.  

7. 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 

8. Срещата със SKUZ 

a.  дадени са ни 1100 евро финансиране за концерта за трети март 
b. трябва да им предоставим разписки 

9. Парти за началото на летния семестър 

a. Наско ще говорим с Nachtwerk за партито(края на април) 
b. Ще се говори неделя и със Синтикат 
c. Говорено е със Steffy Georgo 
d. Трябва да се намери техника  
e. Вариант е да направим на 4ти или 11ти 

 


