
Протокол: 20.02.2019 

Присъстващи: Митко, Петя, Яна, Ика, Марио, Рени, Ники, Мартин, Ники Младенов, Алекс, 
Иван 

Протоколчик: Ники 

 

1. 3ти март  

a. Събитието е публикувано 

i. Поста за храната е пуснат. 3 дена преди концерта ще се пусне още 
едно напомняне. 

ii. Мартин ще се свърже с Иван Иванов и ще актуализира адресите 

b. Участници в програмата 

i. Калин и Росина ще изпълнят три песни 
1. Калин е попитал дали пултът има вход за китара и Ники ще 

му изпрати снимка. 
2. Яна ще пита Роси дали може сама да изпее песен (на 

инструментал) 
ii. Swax от АКК - Група цигулка, вокали, китара   

1. 2 песни - българска и немска  
2. Крис и Мартин ще се срещнат още веднъж с тях, за да им 

помогнат с репетицията на българската песен 
iii. 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. Ще прецени на място дали му трябва микрофон 
4. Мартин ще свърже Асен с Алекс. 

iv. 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.  
v. Водещи: Дилян, Юлиан и Иво 

1. Дилян е изготвил рамката на сценария с всички участници. 
2. Иван ще довърши сценария. Петя, Яна и Ика ще го прегледат.  
3. С превода ще се заеме Ика. 

vi. „Балкан денс“  Щутгарт  
1. Ще си изпратят музиката до края на седмицата. 

vii. „Гайда“  Франкфурт  
1. Музиката им е изпратена на мейла 

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

c. Репетиции  

i. Хоп Троп ще репетират във Festsaal на 2.03, от 17:30 



ii. Swax ще репетират във Festsaal преди 17:30, ако имат желание 
iii. Иво и Дилян ще се срещнат на 2.03 за репетиция 
iv. Трябва да разпечатаме графика със репетициите за всички и 

табелки за реквизита 

d. Мартеници за входа 

i. Майката на Иван е поръчала мартениците и вече са готови.  
ii. Иван ще свърже майка си с Дилян, за да ги донесе към КА. 
iii. Трябва да осигурим бележка, за да се осчетоводим пред Скуз 

e. BG кариерен форум 

i. Мартин се е срещнал със Стефан от Кариерния форум. Вероятно ще 
дойде лично на концерта, ще донесе флаери и постери. Няма да го 

включваме в сценария. 

f. Помощници в деня на концерта 

i. Станции 

1. Храна – Кирил, Камелия, Пандов, Камен (*) 

2. Питки – Рени, Вики, още 4ма (по възможност с носии) 

3. Каса – Марио, Мартин, Ика, Крис (*) 

4. Пулт – Иван, Минко (*) 

5. Springer – Христо, Ники (*)(*) 

6. Зад кулисите – Яна, Петя (*) 

7. Координатор - Ика 

8. Снимки – Ники Младенов, Марио, Мартин 

g. Списък за пазаруване 

i. подробен във файла в драйв 

ii. Ники ще принтира 
 

h. 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. 
iii. Иван ще попита във Serpa дали могат да направят и колко ще струва 
iv. Ика ще напише пост във фейсбук групите. 

 
i. Застраховка 

i. Застраховката е беантрагната 



 
j. Финанси 

i. Трябва да предоставим разписки на Skuz за всички разходи 
ii. Ники ще направи подаръчни комплекти за участниците – 7 броя 
iii. Мартин ще провери в шкафа дали има достатъчно бланки за 

дарения и Honorarrechnung-и 
k. GEMA 

i. Иви се е заела 
 

 

2. Сайт 

a. Сайта е онлайн, но протоколите не се отваря, Марио ще свърже със съпорта. 

3. Театър 

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

ii. До края на седмицата ще има повече яснота по събитието 

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. Орлин е казал, че ще си носят барабани. 
b. Трябват ни елементи за сцена от АКК.  
c. 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 
 

7. Зала за срещи 
a. Трябва ни зала за срещи до края на април. В Z10 започват ремонти от следващата 

седмица.  
b. Варианти – Лернцентрум, зала в кампуса, факултети/фахшафти, АКК, зад сцената 

във Festsaal, библиотеката 
 


