Požadavky a podmínky pro vánoční a adventní
koncerty orchestru lidových nástrojů a dívčího
sboru

INTERIÉR

TECHNICKÉ POŽADAVKY:
- velikost jeviště nebo prostoru vystoupení 6 m (šířka) x 4 m (hloubka), s volným průchodem za posledním
horizontem po stranách a 14 židlí pro OLN,
-

velikost jeviště nebo prostoru vystoupení 5 m (šířka) x 3 m (hloubka), s volným průchodem za posledním
horizontem po stranách pro dívčí sbor,

-

pokud jeviště přesahuje více než 60 cm nad okolní povrch, musí pořadatel jeviště zabezpečit zábradlím
a schody (netýká se čelní strany z pohledu diváka),

-

zásuvka 5P 400 V / 16 A jištěná samostatným jističem minimálně 3 x 16 A s předřazeným proudovým
chráničem s jmenovitým reziduálním proudem 0,03 A a s platnou revizí,

-

prostor 4 m (šířka) x 2 m (hloubka) v zadní části hlediště pro mixážní pulty zvuku, světla a režie,

-

prostor o velikosti 2 x 2 m pro umístění stojanů se světly po obou stranách hlediště ve vzdálenosti
5 - 8 m od hrany jeviště,

-

prostor o velikosti 1 x 1,5 m pro umístění sledovacích reflektorů po obou stranách balkónu nebo v zadní
části hlediště,

-

oddělené šatny pro 28 účinkujících z toho 13 žen v blízkosti jeviště, vytopené minimálně na 18°C nejméně
dvě hodiny před začátkem vystoupení, šatna pro 8 pracovníků technického zabezpečení,

-

vypnutí požární signalizace (čidla kouře, EPS), která by se mohla aktivovat při použití výrobníku mlhy dýmové efekty. Jejich opětovné zapnutí je možné až po ukončení pořadu,

-

informace o místní zvukové a světelné technice a možnost využití této techniky,

-

zodpovědný pracovník a kompletní technická služba (zvukař, jevištní mistr, správce, apod.) v době příjezdu
technického zabezpečení,

-

osoba zodpovědná za elektroinstalaci s oprávněním do ní zasahovat a s přístupem k příslušným jistícím
prvkům, která bude přítomna po celou dobu stavby techniky, zkoušek a vystoupení.

POŽADAVKY NA DOPRAVU:
- příjezd nákladního vozidla, autobusu a minibusu co nejblíže k jevišti (vyžaduje-li to vyhláška, i včetně
vyřízení povolení ke vjezdu do dané lokality) pro vykládku technického a krojového materiálu,
-

bezplatné parkování pro nákladní vozidlo, autobus a minibus (vyžaduje-li to vyhláška, i včetně vyřízení
povolení k parkování v dané lokalitě),

-

informace o místě příjezdu a možnostech vykládky technického a krojového materiálu (např. je-li v lokalitě
vykládací rampa, schody, výtah…),

ČASOVÉ POŽADAVKY:
- příjezd pracovníků technického zabezpečení cca 5,0 hod. před začátkem vystoupení (při samostatném
vystoupení VUS ONDRÁŠ),
-

časový prostor pro technickou přípravu, zvukovou, světelnou a prostorovou zkoušku.

OSTATNÍ PODMÍNKY:
- 10 vstupenek pro VUS ONDRÁŠ,
-

v případě veřejné akce zajistit propagaci vystoupení na veřejnosti, v regionálních sdělovacích prostředcích,
dále zajistit přidání loga Ministerstva obrany a Vojenského fondu solidarity do propagačních materiálů
vydávaných pořadatelem a umožnit vystavení dvou přenosných roll-up po stranách jeviště. Vše
v součinnosti s oddělením propagace VUS ONDRÁŠ.

Veškeré technické podmínky lze upřesnit s vedoucím pracoviště zabezpečení uměleckého úseku VUS
ONDRÁŠ nrtm. Lubomírem Konečným na tel. č. 605 252 655 nebo emailem konecnyl@vusondras.cz
Veškeré organizační podmínky lze upřesnit s vedoucím uměleckého úseku VUS ONDRÁŠ Čestmírem
Komárkem na tel. č. 724 803 290 nebo emailem komarek@vusondras.cz, případně s dramaturgem VUS
ONDRÁŠ Ing. Ondřejem Štouračem na tel. č. 606 719 807 nebo emailem stourac@vusondras.cz

www.vusondras.cz

