Základní informace pro zájemce o koncert ve
STOLÁRNĚ Havířov ul.Lašská 19
platné od 1.1.2021
Pořadatelem všech živých hudebních i divadelních produkcí je ROSTISLAV JEŽ
Hudební klub STOLÁRNA je poskytovatel prostor
INTERPRET (manažer / zájemce o vystoupení) domlouvá vše potřebné s pořadatelem akce

Základní informace :
SÁL

– max kapacita 450 osob (420 stání + 30 sezení)
- možno operativně upravit počet míst k sezení x stání (sezení max.150 osob)
- bar (2x výčep – sudové pivo)
- pódium o rozměrech 6m šířka x 5,5m hloubka *foto1 a *foto2
(výška pódia 60 cm, výška pódium-strop 275 cm)
-Backstage vedle pódia (umyvadlo, zrcadlo, ručníky, lednice) *foto3 a *foto4

ELEKTRIKA – 2 přívody-bez rozvaděčů 380V 32A a 16A (na pódiu, 5-ti kolík)
TECHNIKA NA MÍSTĚ

- zvuk PA
- světelná

NA PATŘE KLUBU -

–
-

2x RCF HD 32-A (aktivní)
2x RCF ART 715-A (odposlechy, aktivní)
2x RCF – 4PRO 8001-AS (aktivní)
7x LED PAR
1x reflektor žárovkový
4x SPOT otočná hlava
2x SPOT and wash
2x QUAD PHASE
4x MINI WASH
2x DMX kontroller
projekční plátno 2,5m x 1,25m
TV obrazovka

kavárna CAFÉ18 - bar + tankový výčep Plzeň (chill out)
2.šatna pro umělce (umyvadlo, zrcadlo, ručníky, lednice) *foto5 a *foto6
WC je společné s hosty
šatna pro návštěvníky
prostor pro Merchandise

V PŘÍZEMÍ KLUBU – Plzeňská restaurace (tanková Plzeň), kuchyně - teplé večeře
PARKOVÁNÍ – Vyhrazené parkoviště Stolárny je zezadu budovy (podle navigace)
- Pro vyložení a naložení techniky zepředu budovy dbejte pokynů místního
personálu
- Je přísně zakázáno najíždět auty na dlažbu před Stolárnou, která je určena pro
venkovní terasu!

Termíny :
Již domluvené akce (obsazené termíny) najdete na FB a WWW.STOLARNACLUB.CZ
Termín je možné si rezervovat po uhrazení zálohy 3.000,- převodem na účet 131201670/0300
Pořadatel vystaví a pošle účetní doklad o přijaté záloze. Záloha je nevratná a vyúčtuje se po
akci.

Hudební klub STOLÁRNA na akci poskytne ZDARMA :
Zpřístupnění sálu pro přípravu techniky - obvykle od 15:00
Bar s výčepem v sále a bar s výčepem v kavárně CAFÉ18 včetně personálu
Prostory klubu (sál, kavárna, backstage, 2.šatna, šatna pro hosty)
Občerstvení interpretům (při návštěvě nad 100 osob)
Identifikační náramky (pokud si kapela nepřiveze vlastní)
Spolupráci při propagaci akce Fb-založí událost a interpreta přidá jako spolu-pořadatele
(web, mail, SMS) +vlastní výlepové plochy na plakáty
- Ponechá si tržbu na barech, samotný pronájem prostor a techniky je zdarma
-

Pořadatel akce ROSTISLAV JEŽ zajistí :
-

Nahlášení a vyrovnání závazků OSA
Personál ke vstupu do klubu (vybírání vstupného, kontrola vstupenek)
Personál do šatny pro návštěvníky
Dj pro after po koncertě
Propagaci - vlastní výlepové plochy + velkoplošné bannery + placený (garantovaný výlep)
Přelepky na plakáty s datem a logy partnerů Stolárny
Předprodej + rezervace vstupenek a místenek přes mail info@stolarnaclub.cz
Ponechá si 25% vybraného vstupného (minimálně 3.000,- ze zálohy)
S nimi naloží takto : 10% odvede na DPH (pořadatel je plátce DPH) a 15% na pokrytí
výše uvedených závazků

Interpret / promotér zajistí :
- zvukaře a zvukovou aparaturu buď vlastní, nebo od našeho zvukaře. O cenovou

kalkulaci (podle časové a technické náročnosti) si zavolejte rovnou dvornímu zvukaři
Stolárny - KAREL KOMÍNEK tel.777 552 227 Klub nabízí zdarma pouze techniku na místě
viz.výše
- osvětlovače a světelnou techniku buď vlastní, nebo od našeho osvětlovače. O cenovou
kalkulaci (podle časové a technické náročnosti) si zavolejte rovnou dvornímu osvětlovači
Stolárny – DAVID HRNČIŘÍK tel.602 648 621 Klub nabízí zdarma pouze techniku na místě
viz.výše
- Plakáty
- v el. verzi - pošle na mail Stolárny (Info@stolarnaclub.cz)
- v případě, že interpret dodá kompletní plakáty, musí na ně
umístit loga *logo1-11 a text :
„Koncert je finančně podporován statutárním městem Havířov“
- tištěné
– v domluveném počtu doručí na adresu klubu (Lašská 19,
Havířov)
- na univerzálních plakátech budou loga a text na přelepkách
s datumovkou akce (zajistí pořadatel)
- spolupráci při výlepu plakátů (dle možností)
- zajistí propagaci na svých WWW, Fb a dalších soc. sítích a pomocí vlastních kontaktů
- OSA – na mail Stolárny (Info@stolarnaclub.cz) pošle seznam hraných skladeb (se jmény
autorů hudby a textu u každé skladby)
- min. předpokládaná návštěva 100 osob
- dostane 75% vybraného vstupného (oproti příjmovému dokladu)

Kontakt :

Rostislav Jež tel.603 348 262
Hudební Klub STOLÁRNA, Lašská 19, Havířov-Město, 736 01
WWW.STOLARNACLUB.CZ

info@stolarnaclub.cz

Fotky:
*foto1 pódium zepředu

*foto2 pódium zboku

*foto3 z pódia do backstage

*foto4 backstage

*foto5 2.šatna vstup

*foto6 2.šatna od okna

Loga :
*logo1-a

*logo1-b

*logo2

„Koncert je finančně podporován statutárním městem Havířov“
*logo3

*logo4

*logo5

*logo6

*logo7

*logo8

*logo9

*logo10

*logo11

