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1. Театър

• Марти се е свързал с Бонин. Съгласили са се за дата за постановка -  26.04.
Бонин ще се обади в четвъртък да потвърди или откаже окончателно –
потвърдено е!

• Има проблем с пътуването на актьорите обратно до България (УизЕър не
пътуват до Бг от началото на Април) но ще действаме – вероятно билетите
ще са по скъпи.

• Стефан е писал да направим театър. Става дума за постановката
„Майсторите на комедията“ през първия уикенд на април (3-5.04). Повечето
от нас са скептични за датата, заради ваканцията на университета и
училището. Освен това, залата е заета през този уикенд

• Oтказваме му напълно заради неудобната дата!

• Фестзал е свободна на 26.04, Марти ще я запази.

2. Писмо от Финанцамт

• До 3 месеца от датата на подаване на декларацията (15.11.19) ще получим
отговор – чакаме все още.

3. 3ти Март

● Festsaal е запазена за 02.03.2020
● Stephansaal е запазена.

▪ Балкона е включен

▪ Договора е тук!

▪ Ники ще се обади за кетъринг.

▪ Залата трябва да бъде запазена и за 03.03.2021.
● Участници

▪ Потвърдили до момента: Хоп-Троп, Бела Радо, Сиртос, манхаймци,
Ян Бибиян, Запрянка Ангелова (Рецитиране на стихотворения с
музикален бекграунд – свирене на флейта)



▪ Стефи, Рени, Юлиан и Ицо като варианти за водещи

▪ Търсим таланти от новодошлите, участници за скечове

▪ Калин и Роси няма да участват

▪ „Гайда“ (Франкфурт) отказаха, „Феникс“ (Базел) все още не са
сигурни, но клонят към отказ.

▪ Щутгарт все още не са отговорили.

▪ 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.

▪ Писа ни Самуила Рашкова. Синът и свири на пиано и е изявил
желание да участва на 3. Март. Явор ще ни даде негов синтезатор
назаем, защото във залата няма пиано.

o Викторина

▪ Ще изберем предварително двама капитани, които ще си изберат
отбора от публиката – Иван и Стефан Минков.

▪ Ицо предлага да има двама водещи.

▪ Засега планираме да я направим по примера на викторината от 2017

▪ Ще направим среща в неделя (2.02), за да направим цялостна
концепция и да измислим въпроси.

▪ Въпросите са почти измислени!
● Благотворителна акция

▪ 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
● Ники отиде на срещата.
● Одобрено е!!

▪ Антрагът (700 евро) към SKuZ e пратен по имейл
● Събранието на SKuZ е било на 28.01
● Хафнер все още не ни е изпратил допълнителна информация,

Камен го е търсил няколко пъти. Още не знаем кога срещата.



● Хафнер е бил болен няколко дена и заради това не се е
свързал с нас

● Срещата – евентуално края на февруари, той ще ни пише, да
ни извести.

● Примерна програма

▪ Залата е на наше разположение от 14:00 до 22:00. Ники ще попита
дали може и от по-рано.

▪ Einlass: 18:00

▪ Начало на концерта: 18:30

▪ Ще обявим почивка от 30 минути, за да може след 45 минути
концерта да продължи

▪ Край на концерта: 21:00

▪ Общо време за представления: 1 час 45 минути

▪ Участията ще са между 10 и 15 минути

▪ Викторината вероятно ще отнеме най-много време, може би около
20-30 минути.

● Евентуални помагачи: Марти З., Марио, Крис, Ники Киряков, Радо
● Ицо е пуснал събитието в ФБ
● Камен се е свързал с Агенцията за българи в чужбина, но нямаме все още

отговор
● Марио е поръчал мартеници, очакваме ги скоро!
● Събитието е пуснато.
● Пратем е мейл на ГЕМА за Freistellung. Засега няма отговор от тяхна страна.

Ще пита Иви за повече подробности.-
● Ицо ще пусне мейл в мейлинглистата.
● Ще се събираме следващия уикенд, за да измислим сценария.

4. Регистриране в банката

● Мартин ще пише мейл за час за регистрация.

5. IStO

● Камен е предал документите.
● До този момент нямаме финансиране.

6. Концерт на БТР

● Евентът е пуснат - 15.03.
● Не сме маркирани като ко-организатори, Мартин ще се свърже с Орлин



● Като Орлин е тук, ще го питаме за допълнителните 50 евро от концерта на
Група Х и евентуално за писмото от ГЕМА.


