Протокол: 22.01.2020
Присъстващи: Камен, Ицо, Марти Захариев, Пандов, Марио, Крис
Протоколчик: Ицо
1. Среща с представители на TESY
•

От банката са върнали искането за плащане поради грешен IBAN

•

Платени са парите. Чакаме Теси да ни направят дарение на стойност
сумата. Марти Захариев движи нещата

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 от датата на подаване на декларацията
(15.11.19) ще получим отговор. Засега всичко е наред.

4. 3ти Март
●
●

●

Festsaal е запазена за 02.03.2020
Stephensaal е само запазена.
▪

Потвърдихме, че ще ползваме балкона

▪

Получихме имейл за договора

▪

Ники движи нещата

▪

Залата трябва да бъде запазена и за 03.03.2021

Участници
▪

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, но залата
няма пиано

▪

Ники ще се свърже със съставите от Фрайбург, Щутгарт, Франкфурт,
Базел

▪

Калин и Роси може да не участват

▪

Ян Бибиян ще участват с театър. Дядо Коледа се губи в България,
обикаля страната и се запознава с различните области, обичаи.
Помагат му кукери, лазарки.

▪

Предложение да организираме „Семейни войни“. Два отбора от по 5
души избрани на случаен принцип ще отговарят на въпроси,
задавани от водещите.

▪
●

●

Ицо, Камен и Пандов мислят нещо театрално + семейни войни

Благотворителна акия
▪

Камен се е свързал с Клуб „Хвърчило“

▪

Организацията е легитимна

▪

Ръководителката предложи да направят картички за дарилите

Финансиране:
▪

Антрагът (450 евро) към Förderverein e пратен
●
●

▪

●
●
●
●
●
●

Förderverein отговориха на имейла ни, антрагът е получен
До 27 януари трябва да пратим на Förderverein кой ще
презентира и един слайд (pdf). На 1ви февруари е срещата.

Антрагът (700 евро) към SKuZ e пратен по имейл

● Събранието на SKuZ е на 28.01
● Ще ни пратят имейл с допълнителна информация
Търсим хора, които ще ни помагат в деня на концерта.
18:30 пускаме хората, 19:00 започва.
Евентуални помагачи: Марти З., Марио, Крис, Ники Киряков, Радо
Ицо ще напише един пост за набиране на таланти и ще го сподели по бг
групите. Ще пусне и по мейлинг листата, че търсим таланти
Камен ще провери в шкафа за мартеници и ще се свърже с Иван относно
мартениците
Ицо ще прати мейл на Гема, че нямаме авторски песни в програмата на
концерта

5. Регистриране в банката
●
6. IStO

Камен ще пише мейл до банката да пита относно процедурата

●
●

Камен е предал документите.
До този момент нямаме финансиране

7. Концерт на БТР
●
●
●

Евентът е пуснат - 15.03
Не сме маркирани като ко-организатори
Като Орлин е тук, ще го питаме за допълнителните 50 евро от концерта на
Група Х и евентуално за писмото от ГЕМА

