
Протокол: 13.02.2019 

Присъстващи: Марио, Ники, Крис, Мартин, Иви, Иван, Кирил, Петя, 

Протоколчик: Петя 

 

1. 3ти март  

a. Събитието е публикувано 

i. Мартин ще публикува пост за храната и че ще има напитки. 

ii. 3 дена преди концерта ще се пусне още едно напомняне. 

iii. Марио и Мартин са изпратили покани по пощата. Получени са 
няколко емайла и писма, че адресите са грешни и са актуализирани 
в таблицата 

iv. Мартин ще го подсили събитието във фб. 

b. Участници в програмата 

i. Ян Бибиян няма да участват тази година. 
ii. Бела Радо са пратили песните, които ще изпълняват и са в 

програмата. Трябва да споменем диригента им. 
iii. Калин и Росина Германова ще изпълнят три песни 

1. Калин е попитал дали пултът има вход за китара и Ники ще 
му изпрати снимка. 

2. Калин ще изпрати инструментала до няколко дни 
iv. Swax от АКК - Група цигулка, вокали, китара   

1. 2 песни - българска и немска  
2. Крис и Мартин са били на среща с тях, за да им помогнат за 

българската песен 
3. Преводът на българската песен е бил трагично преведен в 

уикепедия, но на време са го разбрали благодарение на 
помощта на Крис и Мартин. 

4. Вокалката им ще се представи на Гласът на Германия 
v. 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. Мартин ще попита дали му е нужен микрофон. 
4. Мартин ще свърже Асен с Алекс. 

vi. Манхайм ще участват  
1. Хореография – сватба и извило се вито хоро 
2. Ники ще им пише да си изпратят музиката, ще им каже кога 

им е репетицията.  
vii. Водещи: Дилян, Юлиан и Иво 

1. Дилян е изготвил рамката на сценария с всички участници. 
2. Изчакваме Дилян да ни прати кратка информация за 

представянето на книгата. Вече е изпратил снимка. 



3. Иван ще прегледа сценария и ще добави липсващата 
информация до другата сряда. 

4. С превода ще се заеме Ика. 
viii. „Възрожденци“ Майнц  

1. Няма да участват поради неразбирателство в 
коресподенцията. 

ix. „Балкан денс“  Щутгарт  
1. Петя ще им пише кога им е репетицията и отново ще им 

напомни да си пратят музиката. 
x. „Гайда“  Франкфурт  

1. Петя ще им пише кога им е репетицията и отново ще им 
напомни да си пратят музиката. 

xi. Ика ще се свърже с Хоп Троп, за да има каже кога им е репетицията 
и да си пратят музиката. 

xii. И отново идеята за ферайнска среща като скеч 

c. Репетиции  

i. Хоп Троп ще репетират във Festsaal на 2.03 
ii. Ще предупредим участниците да са там около 15мин по-рано 

iii. Трябва да разпечатаме графика със репетициите за всички и 
табелки за реквизита 

d. Човек на пултa 

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

e. Мартеници за входа 

i. Марио е писал на Агенцията за българите в чужбина, чакаме 
отговор. 

ii. Майката на Иван ще поръча мартениците.  
iii. Иван ще свърже майка си с Дилян, за да ги донесе към КА 

f. BG кариерен форум 

i. Мартин ще се срещне със Стефан от Кариерния форум и ще го 

помоли за кратка информация, която да сложим в сценария 

g. Помощници в деня на концерта 

i. Списъка е при програмата, ще ги разпределим по-нататък 

ii. Ники е гледал да наемем 

1. Аста 7 евро на бройка 
2. 25 евро за 2 бр. 

iii. Ники ще поръча 6 бр. 

1. Но фактурата ще е на името на АДКМ 

h. Списък за пазаруване (подробен във файла в драйв) 



i. Ники ще ги поръча и тях по Амазон: 
1. Чинии – 300 бр. 
2. Вилици – 300 бр. 
3. Салфетки – 500 бр. 

 
i. 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 

ii. Ники ще попита в турския магазин до тях за цена на една питка. 
 

j. Застраховка 
i. Ники ще сключи застраховката за концерта. 

 
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 

iii. Ники ще направи подаръчни комплекти за участниците – 7 броя 
 

l. Снимки 
i. Ники Младенов, Марио, Мартин и Минко ще носят техниката и ще я 

разположат 

2. Сайт 

a. Марио ще помоли Мартин за помощ 

3. Театър 

a. Мартин говори с Христо Бонин (актьор)   
i. Festsaal е запазен за 22 юни  

ii. С една от двете комедии 
b. Закъсняхме за срещата с домоуправителя за мероприятието , което беше 

на 27.01 – трябва да го компенсираме по някакъв начин 
c. Мартин и Марио са ходили при Халил занесли са му вино и са уточнили въпроса. 

 

4. Благотворителна акция 

a. Ика се е свързала с жената, която се занимава с локомат. Тя ни е 

изпратила информация за каузата. 

b. Марио ще отговори на въпросите от анкетата на журналистката. Заедно със снимка 
от 3ти март ще и изпратим до края на седмицата  

5. Стефан Вълдобрев 

a. Трябва да наемем барабани, но още не е ясно какво точно ще им трябва 
i. Ика се е обадила в Рокшопа  



ii. Но трябва да ги наемем още от събота до понеделник  
iii. И трябва и да ги транспортираме 

b. Билетите се продават онлайн и на среща 
 

6. Парти за началото на летния семестър 

a. Ика е говорила за 3-4 май в Синтикат 
i. Членовете са безплатно 

ii. Шотове по евро 
iii. Студентите с намаление – 2-3 eвро 
iv. Happy Hour 

1. Long Drinks 
2. Бутилки 

b. Бг Спирит са казали, че турнирът, може би, ще е на 25.05 


