Протокол: 15.01.2020
Присъстващи: Ники, Камен, Ицо, Марти Захариев, Пандов, Крис
Протоколчик: Ицо
1. Среща с представители на TESY
•

От банката са върнали искането за плащане поради грешен IBAN

•

Не сме доплатили. Марио и Марти ще го довършат

2. Театър
•

За сега няма варианти

•

Марти ще се свърже с Бонин

3. Писмо от Финанцамт
•

Документите са изпратени, чакаме отговор

•

Камен е ходил. До 3 месеца ще получим отговор. Засега всичко е наред.

4. 3ти Март
●

Фестзал е запазена за 02.03.2020
▪

Получили сме запитване от Стефансаал, дали искаме балкона и
кетъринг

●
●
●
●
●

●

▪

Трябва да решим възможно най-бързо

▪

Мартин ще пише за Stephensaal и за 03.03.2021

Потвърдили до момента: Хоп-Троп, Бела Радо, Сиртос, манхаймци, Ян
Бибиян
Стефи, Рени, Юлиан и Ицо като варианти за водещи
Търсим таланти от новодошлите, участници за скечове
Явор от 3ти семестър изявява желание да свири на пиано
Камен се е свързал с Клуб „Хвърчило“
▪

Организацията е легитимна

▪

Ръководителката предложи да направят картички за дарилите

Финансиране:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

▪

Антрагът към Förderverein e пратен

▪

Все още не сме получили потвърждение по имейл

▪

Подготвяме Антрага за SKuZ

▪

Писали сме на Förderverein, защо не сме получили потвърждение.

Нямаме отговор все още.
Ники ще отговори на мейла.
Ники ще се свърже със съставите от Фрайбург, Щутгарт, Франкфурт, Базел
Калин и Роси може да не участват
Предложение да организираме „Семейни войни“. Два отбора от по 5 души
избрани на случаен принцип ще отговарят на въпроси, задавани от
водещите.
Ицо предложи да разиграем постановка по някоя известна творба от
възрожденските времена. Той би участвал. Трябват ни още желаещи да
тренират сценката. Ники Младенов е предложен за режисьор.
Търсим хора, които ще ни помагат в деня на концерта.
18:30 пускаме хората, 19:00 започва.
Залата е само запазена. Ники ще се свърже за договор.
Ицо ще пише на Петя от Ян Бибиян да види какво планират, ще участват
ли?

5. Регистриране в съда
●
●

Регистрацията е успешна
Предстои регистрация в банката

6. IStO
●
●

Камен е предал документите и чакаме да ни преведат пари.
Марио ще провери получили ли сме парите

7. Концерт на БТР
●
●

Иви е запазила Щадтмитте за 15.03
Иви е писала дали е възможно събитието да е на 14.03 по желание на
Орлин. Чакаме отговор

