Informace pro kapely
Název akce: Cesta z města 2018
Datum:

8. září 2018

Kde:

Autokemp Mosquito, Vysoká Lípa 1, Děčín – Jetřichovice

Trasa:

Děčín – Hřensko – Mezní Louka – Vysoká Lípa

Kontakt:

Martin Svoboda, e-mail: svoboda@volny.cz tel. 604 600 645

Vážení muzikanti, kapely. Zde vám předkládáme informace k letošnímu ročníku festivalu
Cesta z města 2018. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte Martina Svobodu na
výše uvedených kontaktech.
Festival je rozdělen na dvě scény, klubovou a hlavní stage. Parkování pro kapely je možné
v areálu autokempu, nicméně u hlavní stage mohou vzhledem k omezené kapacitě stát
pouze dvě vozidla (jedno vykládá, druhé nakládá). Centrální parkoviště je, jako každý rok,
situované na protější louce, tam je také možnost zdarma zaparkovat.
Každá kapela má přesně vymezen čas na zvukovou zkoušku a vystoupení. Vzhledem
k provázanosti obou scén (na jedné se hraje – na druhé se zvučí a naopak), nelze s časem
vystoupení již nijak hýbat (tedy ani prodloužit pro případný přídavek). Prosíme, aby každá
kapela přijela na festival včas, aby bylo možno včas vyřídit formality, vynosit nástroje,
postavit aparát a začít zvučit. Po příjezdu na festival obdrží každá kapela na počet členů
registrační rozlišovací pásky a konzumačky.

POZOR, PROSÍM, ČTĚTE!!!
1. Prosíme, aby každá kapela do 5.9.2018 nahlásila počet členů a doprovodu.
2. Prosíme, aby každá kapela do 5.9.2018 předložila seznam skladeb s uvedením autora
(pro potřeby OSA). Kapely, které hrají na velké stage prosíme také o předložení stage
planu a input listu (pro potřeby zvukaře, kterému tak výrazně usnadníte práci –
kontakt na zvukaře pro odsouhlasení případných požadavků je: Vladimír Gotthans,
tel. 775 066 891).
3. Každá kapela si veze vlastní aparát, tzn. i bicí a komba (platí pro obě stage).

Prosíme, abyste se na festivalu řídili pokyny pořadatelů, kteří každé kapele sdělí kde a jak
dlouho mohou parkovat, zejména kdy mohou najíždět na vykládací parkoviště k velké
stage.

KLUBOVÁ STAGE:
V klubu se komba ani bicí nezvučí. Kapelám zde bude k dispozici PA bez odposlechů
s osmivstupým mixem a tři mikrofony (Shure 1x SM58, 2x SM48). Pokud tedy potřebujete
něco navíc, je třeba si to přivézt (děkujeme za pochopení).

Název kapely

Zvučení

Produkce

1.
2.
3.
4.

16,00 – 17,00
18,00 - 19,00
20,00 – 21,00
22,00 – 23,00

17,00 – 18,00
19,00 – 20,00
21,00 – 22,00
23,00 – ???

JUSTIN LAVASH
ZPĚT
ČERNÝ PEPR
PAPÍR SKLO PLASTY

VELKÁ STAGE:
Na velké stage bude k dispozici zvukař. Na velkou stage je třeba postavit vlastní bicí a komba,
dle předloženého stage planu a input listu. Kontakt na zvukaře pro odsouhlasení případných
požadavků je: Vladimír Gotthans, tel. 775 066 891
Název kapely

Zvučení

Produkce

1.
2.
3.
4.

15,00 – 16,00
17,00 – 18,00
19,00 – 20,00
21,00 – 22,00

16,00 – 17,00
18,00 – 19,00
20,00 – 21,00
22,00 – 23,00

NETHERES
VIBES
RADICAL MIRACLE
ZRNÍ

Moc se na všechny kapely těšíme!

