
Indies Production
MUSIC MANAGEMENT AND BOOKING AGENCY

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH KONCERTU THOMA ARTWAYE S KAPELOU

uzavřená mezi

PR Stage sro.
Kamínky 283/7, 634 OO Brno
IČ: 28781694
DIČ: CZ287816
Zastoupej
Poštovní adresa
Kontakt na umělcE
Kontakt na promc_____
dále jen agentura

a

název: Novoměstská kulturní zařzení
sídlo: Tyršova 1001 Nové Město na Moravě 592 31
IČO 00372854
DtČO. CZ00372854
zastoupen: - tel č.
kontakt na pořadatele v den koncertu mobil
kontakt na zvukaře konrt(jéno,,t., e-mail): Ote Sound
kontakt na obu starajíčí s o propagaci (jméno, tel., email):
dále jen pořadatel

datum: 1462019

místo (uveďte přesnou adresu místa koncertu): Vratislavovo náměstí
čas zvukové zkoušky (ideal 60 min, minimálně 30 mm): 19:20 — 20:00
začátek koncertu: 20:00 — 21:15
délka koncertu (max 80 mm):
web koncertu:

událost na

další účinkující:Poleti‘me?, Yo Soy Indigo..
výše vstupného:volný vstup

Pořadatel se zavazuje uhradit za provedené vystoupení celkovou smluvní částku ve výši Kč 56 000,-, slovy
padesátšesttisíc, ÷ 21 % DPH. Částka bude vyplacena převodem do 1462019 na základě faktury Zména ceny koncertu
může být učiněna pouze s písemným souhlasem obou smluvních stran.

Agentura se zavazuje
- zajistit včasný příjezd umělce

zajstt aby umelec provedl zvukov zkousku
- zaslat stage pian, input list a repertoárový list — jsou přílohou této smlouvy, dále 6lady opai
- zaslat dohodnutý počet plakátů: ks 50

Iv.
Pořadatel se zavazuje

- zajistit dohodnuté prostory pro uskutečnění koncertu s krytým pádiem, čistou uzamykatelnou NEKUŘÁCKOU šatnu
pro 7 lidí oddělenou od publika a přístup do těchto prostor minimálně 1,5 hodiny před začátkem
všestranně zajistit průběh koncertu
zajistit alespoň 2 fyzicky zdatné a střízlivé osoby, které odnesou před a po koncertě nástroje umělce z kapelního
auta na pódium a po koncertě zpět

‘-- ‘-

lndies Production Hanka Podhorská ÷ 420 732 344247 Czech RepubIic
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