Протокол 15.02.
Присъстващи: Яна, Кали, Таня, Бояна, Юми, Крис, Здравко, Мартин, Тони, Митко, Алекс
SAP, Ники Панев, Ива, Минко, Личка, Соня, Алекс ЙоЙо
Протоколчик: Кали
Маркиране:
Трябва още да се свърши

Чака се отговор
1. 3ти март:
Готово – да не се включва в следващия
i.
Участници:
протокол
a) Цигулка и Пиано преговори
С следва
ii.
Тimetable е в драйв
iii.
Срещата на Скуз: Таня, Личката и Ива бяха там днес; Мина много добре
a) Feedback: Винаги трябва да имаме Einnahme_ta (i.e. Spende, Getränkeverkauf)
iv.
Водещи: Алекс ще помисли; Писахме на Юлиян
v. Писахме на Джони за слушалки
vi.
Да има като закачка с публиката “Видяхте ли”: Идея Крис 3-4 минути като преход
към втората част; Brainstorm; Ще се обсъди заедно с играта
vii.
Бо изпрати поканите и диска за професора
viii.
Митко подготвя 4ри скеча и хора за тях
a) Статус: ще се събират Неделя; Ще прати сценария на Яна
b) Търсят се участници; до момента Митко, Ники Панев, Юми, Соня, Тони, Маги
ix.
Юми писа имейл на Агенцията за Българите в чужбина дали е възможно да ни
пратят подаръци за викторината и книжки за децата и мартеници; Чакаме отговор
x. Яденето: раздават се грамоти на всички като донесат ястието; и се сключва в
сценария в края на паузата “Благодарим на всички …” или го правим част от
знаете ли че
xi.
Семейни войни:
a) Комисия, която да определи правилата: Яна, Здравко, Ива
b) Да се измислят въпроси (или въпроси като от викторината миналата година)
c) Как ще се запишат хора? – Фб; Колко хора по отбор?
d) Суха тренировка
e) Тотем по средата – който го хвани пръв той пръв отговаря
xii.
Събитие във Фейсбук – Бо и Яна
xiii.
Сценарий – Яна ще започне да го пише
xiv.
На 22 да се напише имейл на Хафи за продажба на напитките
2. Финансиране зала
i.
Получихме имейл с информацията и формуляра, който трябва да се изпрати за
изплащане
ii.
Яна ще потърси зали
a) Физик театъра нямат зала
3. Сайт
i.
Остана да се качи сайта
ii.
Има SEPA Lastschrift към АДКМ
4. Фондацията
i.
Ива беше в АКК; одобрили са цялата техника, за която сме кандидатствали
ii.
Ива ще отиде да допълни антрага (монитори)
iii.
2 седмици по-рано трябва да пишем на joe@akk.org и да се уговорим как ще
вземем техниката
iv.
Каквото не са ни дали ще се вземе от Rock Shop
v. Да се провери Placketierverordnung@ASTA
vi.
Да се сложат плакати
5. Театър 11.04.
i.
Яна е писала за зала и чакаме отговор

