Orientační podmínky vystoupení kapely GENERACE 75:
Liší se dle délky vystoupení, ceně dopravy a množství techniky, které si kapela musí přivézt.
V případě potřeby mne kdykoliv kontaktujte.
Těšíme se na vystoupení u Vás.
Petr Krč – kapelník a zakládající člen G-75,
tel. +420 602 744 762
E-mail: Generace75@seznam.cz

A) Cena za vystoupení na ozvučené akci (koncert 60 – 90 min)
Na místě je pořadatelem zajištěný zvukař s technikou, která vyhovuje „Technickým požadavkům“ kapely.
Honorář:
15 000,- Kč
+ Doprava:
10,- Kč/km
Celková cena dopravy hudebníků a nástrojů se odvíjí od vzdálenosti produkce kapely od města Bruntál (dohodou)
1x osobní vůz (Škoda Fabia)
1x dodávka (Ford Tranzit)
Ozvučení:
viz „Technické požadavky“ v příloze
Nocleh:
V případě večerního vystoupení a velké vzdálenosti místa vystoupení od Bruntálu požaduje kapela
ubytování (min 3 dvoujlůžkové pokoje) v místě vystoupení (zajišťuje a hradí pořadatel).

Text pro moderátora je ZDE
http://www.generace75.cz/?nSection=text_pro_moderatora
Členové kapely GENERACE 75
Petr Krč - basová kytara + zpěv
Zdeněk Paluch - kytara + zpěv
Miroslav Francůz - kytara + zpěv
Petr Pilát - klávesy + zpěv
Alois Čechák - bicí + zpěv
Pro přiblížení aktivity kapely zasíláme níže odkaz na TV reportáž
https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/35801/znovuzrozeni-legendarni-bruntalske-kapely-generace-75

Další info na:
Webu kapely
FB kapely
Bandzone kapely

www.Generace75.cz
https://www.facebook.com/Generace75Bruntal/
http://bandzone.cz/generace75bruntal

B) Cena za vystoupení na neozvučené akci (koncert 60 – 90 min)
Kapela si zajistí zvukaře s ozvučovací technikou, která vyhovuje „Tech. požadavkům“ kapely.
K ceně vystoupení bez ozvučení popsané v bodě A) je nutno připočítat pronájem techniky se zvukařem + příp
nocleh.
Nocleh:
V případě večerního vystoupení a velké vzdálenosti místa ozvučování od Bruntálu požaduje technika
ubytování (min 1 dvoujlůžkový pokoj) v místě vystoupení (zajišťuje a hradí pořadatel).
ZVUK:
Profi nazvučení (zvuková technika + zvukař + základní osvětlení) jedné kapely (s přípravou do 4 hodin) za smluvní
cenu 10 000,- Kč + DPH
V případě zvučení více kapel na jedné akci je každá další hodina +příplatek 2000,- Kč + DPH
Vystupující kapela musí dodat pro zvukaře v předstihu Stage plan (Technické požadavky na připojení )
SVĚTLA:
V případě požadavku na profesionální osvětlení akce (včetně efektů) je příplatek 10 000,- Kč + DPH
DOPRAVA:

Akce v Bruntále:
Akce mimo Bruntál:

doprava v ceně
vozidlo na naftu (při spotřebě 10l/km) 7,46 Kč za km

