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1. 3ти март  

a. Feedback 
i. Всички бяха навреме, изпълнителите бяха дисциплинирани по време 

на събитието 
ii. Всичко мина относително гладко, има леки забележки по време на 

репетициите и леки гафове по време на концерта 
iii. Изпълнението с йо-йо по-скоро беше странно 
iv. Бяха публикувани материали в сайта на BGCarriersFair, DarikRadio, 

вестиници Монитор и 24 часа  
v. Мартин ще качи снимките до края на седмицата 
vi. Уокитокитата се оказаха много добра инвестиция 
vii. Има малки забележки по залата – бързо ставаше задушно и нямаше 

вентилация, пердетата не скриваха какво се случва зад сцената 
viii. След концерта имаше доста боклук – флайери, бутилки и кутии от 

дюнери 
ix. Добра идея е да има пфанд на бара – така няма да остават бутилки 
x. Добра идея е да имаме звуков сигнал за след паузата, за да седнат 

хората 
xi. Флайерите да са по-скоро не по столовете, а на касата 
xii. Хонорарите по-скоро да се дават по време на репетициите 
xiii. Даренията са както следва: 500€ в нашата кутия, 560€ в кутията за 

благотворителната акция 
xiv. Застраховката на събитието – ще бъде платена скоро 
xv. Трябва да направим нещата за пред СКУЗ 
xvi. Трябва на храната да слагаме печат на касовата бележка 
xvii. Трябва да се актуализира листата за покани на събития  

 

2. Стефан Вълдобрев 

a. Имаме необходимите елементи както и бетройер за събитието 
b. Рени ще разпространи събитието във фейсбук  
c. Няма да наемаме барабани, те ще си носят 

 

3. Парти за началото на летния семестър 

a. Ще искаме партито да е на 10 или 11 май 

4. Зала за срещи 

a. Оставаме до края на месеца в библиотеката или в кафетерия при хубаво 
време  

 



5. Белот и грил 

a. 26-ти май (футболът е на 25-ти) 
b. Иви е намерила едно място, другите също ще разгледат 
c. Gaststätte zur Südstadt до гарата е евентуално добра опция 

 
6. Да се изгубиш нарочно – филмът 

a. Може да го оставим за офазата 
b. От „Заедно в час“ искат да има техен представител 

 
7. Покана за среща с консула в Мюнхен  

 
8. Mitgliederversammlung 

a. 1-ви юни 
b. Да се изпратят покани  

 
9. Hochschulgruppe  

a. Панев се е заел с въпроса  


