Протокол 08.02.
Присъстващи: Яна, Кали, Таня, Бояна, Юми, Кари, Крис, Здравко, Петя, Мартин, Тони,
Митко, Алекс SAP, Ники Младенов, Алекс ЙоЙото, Соня, Минко, Вики
Протоколчик: Кали
Маркиране:
1. 3ти март:
Трябва още да се свърши
i.
Сигурни участници:
Чака се отговор
a) Децата (пиеса “Дядо и Ряпа”;
Готово – да не се включва в следващия
протокол
и една песен; народен танц) – 5-7+3+5 мин.
С следва
b) Алекс – 3 мин.
c) Манхайм – 10 - 15 мин.
1. Искат след 20:30
2. 2 песни + 2 танца
d) Сиртос – 10 – 15мин. (20:30)
e) Скеч 3х4мин – 15 мин; 2 в първата част + 1 във втората
f) Кари (пеене; бг естрада) – 2 песни
g) Роси + Милев – 2 песни
h) Семейни войни: 15-20 мин
ii.
Да се качи timetable в драйв
iii.
Срещата на Скуз: 15.02.
a) Крис и Ика направиха флаер; Ще добавят програма на гърба
iv.
Водещи: Алекс ще помисли; Момиче: Митко ще надъха енда българка от; Ще
говорим и с Криси и Юлиян
v. Да има като закачка с публиката “Видяхте ли”: Идея Крис 3-4 минути като преход
към втората част; Brainstorm;
vi.
Бо ще изпрати поканите и диска за професора
vii.
Митко подготвя 4ри скеча и хора за тях
a) Статус: върви
b) Търсят се участници; до момента Митко, Ники Панев, Юми, Соня, Ники
Младенов, Тони
viii.
Юми писа имайл на Агенцията за Българите в чужбина дали е възможно да ни
пратят подаръци за викторината и книжки за децата и мартеници; Чакаме отговор
ix.
Яденето: ще се обсъжда другия път
x. Семейни войни: Да се измислят въпроси
2. Финансиране зала
i.
Получихме финансиране (700€)
ii.
Кали ще пише да види какъв е редът и документите за получаване на парите
iii.
Яна ще потърси зали
3. Сайт
i.
United Domains (UD): не позволява качване на WordPress модула
ii.
Юми говори с OVH: грешката е в UD
iii.
Местим всичко на OVH; Юми оправи IP Adress_ите. (полага ни се безплатен
хостинг)
iv.
Чакаме отговор да ни качат модула
v. След този отговор ще качим сайта (и ще възстановим информацията)
vi.
Да се пусне SEPA Lastschrift към АДКМ
4. Фондацията
i.
Яна и Юми ще минат утре през АКК да видят какво е oдобрено
ii.
Каквото не са ни дали ще се вземе от Rock Shop

