
Протокол: 19.02.2020

Присъстващи: Камен, Ники, Пандов, Ицо, Рени, Крис, Марио

Протоколчик: Ники

1. Театър

● Моята голяма френска сватба – 26.04
● 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.

● Фестзал е запазена за 26.04
● Събитието е пуснато
● Мартин ще осигури билети

2. 3ти Март

● Stephansaal е запазена.

▪ Балкона е включен

▪ Получихме договора

▪ Ще има кетъринг

▪ Залата е запазена за 03.03.2021

● Участници

▪ Потвърдили: Бела Радо, Сиртос, Манхаймци, Ян Бибиян, Запрянка
Ангелова (рецитал), Асен (гайда)

▪ Водещи: Стефи, Рени, Юлиан, Ицо

▪ Запрянка Ангелова - рецитал

Стихотворения: „Опълченците на Шипка“, „България“,
„Бенковски“

С нея ще има флейтистка за музикален съпровод

▪ 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.



Ще бъде 30 мин, чакаме да кажат дали може да се съкрати
малко

▪ Бела Радо

Пратили списък с песните,

най-рано ще могат да дойдат 20:30, нямат нужда от
микрофони

▪ Асен е потвърдил, че ще свири на гайда

▪ Самуила Рашкова се отказа от участия поради друг ангажимент

● Благотворителна акция – клуб  „Хвърчило“

Има направени картички за дарилите.

● Финансиране:

▪ Антрагът към Förderverein e одобрен

▪ Антрагът към SKuZ e пратен по имейл

Срещата е на 25.02 от 17:30 на пробната сцена в
Studentenhaus

● 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 20 минути, за да може след 30 минути
концерта да продължи

▪ Край на концерта: 21:00

▪ Общо време за представления: 2 часа

▪ Участията ще са между 10 и 15 минути

● Програмата е качена в драйв
● Евентуални помагачи: Марти З., Марио, Крис, Ники Киряков, Радо,

Михаела(???), Мартин Ц.
● Ще направим застраховка
● Николай Пенков е отказал да е тонрежисьор



● Камен се е свързал с Агенцията за българи в чужбина, направиха ни
дарение от мартеници. Засега обаче няма кой да ги вземе от тях, ще питаме
дали могат да ни ги изпратят

● Ще питаме Кирил дали е съгласен да е тонрежисьор
● Марио донесе мартеници от България
● Реклама:

▪ Събитието е пуснато във фейсбук, скоро ще е качено и на сайта

▪ Ицо е пуснал покана в мейлинг листата

▪ Пандов ще пусне постове за храната и благотворителната акция

▪ Ицо ще се свърже с Иви за реклама във местните български групи

● Пратен е мейл на ГЕМА за Freistellung. Засега няма отговор от тяхна страна.
● Рени ще преведе сценария. Добре дошли са идеи за подобрения.
● Ники ще разпита за още помагачи
● Търсят се хора, които могат да направят питки. Ще са ни нужни 3 броя
● Камен ще провери в шкафчето колко чинии/салфетки/прибори са останали
● Ники ще напише списък с нужни неща за деня на концерта

3. Регистриране в банката

● Мартин е писал мейл за час за регистрация. Все още няма отговор

4. IStO

● Камен е предал документите, но засега няма отговор/финансиране.

5. Концерт на БТР

● Събитието е пуснато - 15.03.
● Като Орлин е тук, ще го питаме за допълнителните 50 евро от концерта на

Група Х и евентуално за писмото от ГЕМА.
● Ники ще пита Иви какво трябва да осигурим за концерта
● Орлин трябва да ни даде още билети, но няма кой да ги вземе от него.

Засега обмисляме да направим списък с хората, които си купуват билети от
нас и да им ги даваме непосредствено преди концерта

● Камен добави информация в описанието на събитието

6. ГЕМА

● Получили сме сметка от ГЕМА (404,22 евро) за Концерта на Стефан
Вълдобрев

7. Парти

● Пандов ще потърси клуб за май месец
●


