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Kontakt: Filip Zoubek, Tel. 606 299 299, info@bluesq.cz 
 

Veškeré níže uvedené body je možné předem prodiskutovat se zástupcem kapely a adekvátně upravit ke 

vzájemné shodě obou stran a zdárnému uskutečnění koncertu.    

 
Propagační materiály  

Po dohodě s pořadatelem kapela dodá zdarma plakáty, PR texty a foto, grafické materiály na weby a sociální sítě.  

Žádáme o důsledné využívání pouze těchto oficiálních materiálů.  

 

Vlastní ozvučení 

Pro akce menšího rozsahu – oslavy, svatby, vernisáže a koncerty do cca 150 osob, jsem schopni zajistit vlastní 

ozvučení - aparatura JBL 2kW.  

 

Technické požadavky  
 

PA systém  

Profesionální zvukový systém, který je výkonem a typem adekvátní danému prostoru a hudebnímu žánru 

skupiny 

 

Stage 

Rozměr minimálně 5x3m a výška 1m, (riser pro bicí vítán– není podmínkou)    

Venkovní pódium musí být kryté proti dešti a oddělené od prostoru pro diváky. Divákům musí být 

zamezen vstup na podium a do backstage během zvukové zkoušky a koncertu. Za škody způsobené 

povětrnostními vlivy a diváky nese plnou zodpovědnost pořadatel!  

 

Ozvučení a el. přípojky na pódiu - viz. Stage plan   

 

Pódiové monitory  - viz. Stage plan   

Kvalitní, dostatečně výkonné a funkční monitorové reproboxy. Musí být rozdělené do min. 4 

nezávislých monitorových cest.  

 

Světla  

Dostatečný počet odpovídající velikosti a charakteru akce. 

 

Banner  

Během vystoupení kapely zajistí pořadatel vyvěšení Banneru s logem The Blues Q o velikosti 150x85cm 

do zadní části podia 

 

Stage hands 

Prosíme o zajištění pomocníků pro vykládání / nakládání aparatury a nošení na / z podia. V případě 

venkovní akce prosíme o zajištění zastřešeného prostoru vedle pódia pro přípravu nástrojů a techniky 

skupiny před koncertem. 

 

Parkování 
Pořadatel zajistí vjezd pro vozidla kapely – individuální dohoda předem, dle velikosti akce a počtu aut. 

 

Důležité! 

Pořadatel zajistí bezpečné (hlídané či uzamykatelné prostory) pro uložení osobních věcí kapely před a 

během vystoupení.  

 

Občerstvení  

Uvítáme zajištění jednoduchého občerstvení pro kapelu a řidiče, dle dohody předem. 

 
 


