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10 PATARIAMŲJŲ NUOSTATŲ ORGANIZATORIAMS

1) Grupė BONJEANS dirba pagal individualios veiklos pažymą, diskotekų vedėjo veiklai,
ir sąžiningai sumoka skirtus mokesčius valstybei.

2) Kviečiantis grupę BONJEANS gerai įsitikinkite, jog numatomoje koncerto vietoje, 
grupei skirta scena turės stogą nuo kritulių, joje užteks vietos tam ką numato techninis
raideris, o elektros instaliacija bus tvarkinga ir patikimai aprūpinanti saugų elektros 
tiekimą mūsų ir garsintojų aparatūrai. Mūsų koncertams rengti netinkami mažo 
galingumo dyzeliniai generatoriai, nes įtampos svyravymai gali sugądinti mūsų 
asmeninę garso aparatūrą. Taip pat, koncertas gali neįvykti, paaiškėjus apie elektros
tiekimą scenai kabeliu, kuris sujunginėtas buitiniais prailgintuvais ir nutiestas per 
drėgną žolę, arba vietą, kurioje praeidinėja žmonės ir gali bet kuriuo metu nutraukti 
elektros tiekimą.

3) Sklandus grupės “soundčekas” (garso patikrinimas) trunka iki valandos. Tiek laiko 
mums trunka susistatyti savo instrumentus ir aparatūrą, bei pasitikrinti garso signalus ir 
jų lygius, nepriklausomai ar dirbame su garsistu, ar be jo. Paprastai, į renginį 
atvykstame, kaip ir dauguma muzikos grupių ir atlikėjų, gerokai anksčiau, kol nėra 
klausytojų, žiūrovų. Todėl prašome gerbti grupei skirtą laiką garso patikrinimui, kad 
dėl kitų, už šį procesą atsakingų žmonių kaltės mūsų koncertas nepradėtų vėluoti. 

4) Kadangi, esame tokie patys gyvi žmonės, kaip ir Jūs, jaučiame šaltį, alkį ir troškulį. 
Todėl, tikimės supratimo, jog apart nemažo kiekio ir svorio aparatūros, bei 
instrumentų, mums nėra daug galimybių vežiotis sumuštinių dėžutes ir šiltus dekučius. 
Kartais po garso patikrinimo iki koncerto laiko, mūsų laukimas užtrunka 6-9 valandas, 
kurias leisti virtuvės koridoriuje, ar šaltoje terasoje, gurgiančiais pilvais tikrai nėra 
smagu. Žmogiškai kalbant, tai deja atsiliepia ir mūsų pasirodymo kokybei. 

5) Numatykite vietą grupės narių dviems lengviesiems automobiliams privažiuoti ir 
parkuotis numatyto koncerto vietoje. Jei reikia, praneškite ir pasirūpinkite leidimais 
mūsų automobiliams.

6) Pasirūpinkite svečiais, ar žiūrovais, kurie mėgsta ateiti prie scenos ir išreikšti savo 
muzikinius pageidavimus. Kadangi būsimo koncerto programa suderinama iš 
anksto, tai ganėtinai trikdo mūsų psichologiją koncerto metu. 

7) Koncerto metu venkite statyti dūmų mašinas arti muzikos instrumentų ir aparatūros. 
Po koncerto, muzikos instrumentai pasidengia riebia glicerino kondensato plėvele, 
kurią reikia kruopščiai valyti. 

8) Grupėje nėra rūkančių, nėra vegetarų. Alkoholį vartojame itin saikingai mažomis 
dozėmis, vaišinant renginio organizatoriui. Būkite supratingi, dirbančių atsakingą 
darbą, bei vairuojančių muzikantų atžvilgiu.

9) Honoraras sumokamas grynais pinigais prieš pasirodymą. Bankiniu pavedimu 
daromas avansinis mokėjimas 1/4 dalies nuo visos sumos, į Jums pateikiamą banko 
sąskaitą. 

10) Koncertas gali būti nutraukiamas dėl Force Major, nenumatytų aplinkybių, gamtos 
stichijų. 


