Når I er udvalgt for I tilsendt følgende samarbejdsaftale udfyldt.

musik til københavn

samarbejdsaftale
Tak fordi I vil være vært for en koncert under “Musik til København”
Det er meget enkelt at afholde en koncert.
Der er 5 simple ting I skal skrive under på, at I lever op til. Og så kører vi.
Skriv under og send dokumentet til projektlederen for Musik til København,
Jan Samuelsen, jans@indgreb.dk
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Underskriveren bekræfter at være repræsentant for nedenstående baggård
Navn på Baggård/forening:
Adresser:

2

3
4

• Underskriveren bekræfter at følgende Corona-relaterede forholdsregler er
gennemlæst, indforstået og accepteret.:Antallet af personer i gården må ikke
overstige det gældende forsamlingsloft
• Der er ikke offentlig adgang til gården. Koncerten er for baggårdens beboere
• Baggården må ikke reklamere for koncerten offentligt
• Projektets forholdsregler følger anbefalinger fra sundhedsmyndigheder og
ordensmagten
Underskriveren sørger for, at koncertens tekniker har adgang til 2 stikkontakter 		
(almindelige 220v, fra hver deres fase). Vi har selv forlængerledninger med.
Underskriveren bekræfter at en repræsentant fra baggården er til stede her:
Koncertdato:
Ankomst, tekniker og afvikler: kl. ca. 15.00.
Repræsentanten for baggården anviser sted at parkere og læsse udstyr af. Musik til 		
København medbringer al den teknik, der skal bruges og koncerten starter 		
kl. 17.00. Hvem tager imod teknikeren og afvikleren:
Navn:
Telefonnummer:
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Underskriveren bekræfter at baggården betaler 5.000 kr. for koncerten. Fakturaen
skal udstedes til:
Navn:
Adresse:
Postnummer og by:
CPR/CVR:
Underskrift - Baggård

Dato: XX/XX 2021

ellers andet?

måske vil i gerne vide det her:
vores ansvar

Musik til København kommer med al teknik og musik.
Vi medbringer et musikanlæg som kan spille jeres gård op så alle kan høre med. Vi medbringer også en lille scene eller et underlag til musikerne. Det er vores tekniker og afvikler
som opstiller scenen og teknik. Desværre må i ikke hjælpe til.
Det er os der booker bandet eller solisten. Alle genrer bliver repræsenteret i projektet og
alle musikere er professionelle.
Alle koncerter starter kl. 17.00. Opstillingen begynder ca. kl. 15.00.

økonomi

Det koster symbolske 5.000 kr. at få en koncert til jeres gård. Beløbet opkræves umiddelbart efter koncerten på faktura som vi f.eks. kan sende til jeres gårdlaug, boligadministrator, kasserer el.lign.
I forbindelse med koncerten vil beboerne blive givet muligheden for at donere en frivillig
”entré” via Mobilepay.
Pengene går til at betale musikere, teknikere, afviklere, leje af udstyr, KODA og produktion.

Spred det gode budskab - blandt beboere til baggården

Og så skal I bare sprede nyheden om jeres koncert. Det er sjovest for alle, når så mange
mennesker som muligt nyder koncerten. Lad vinduer og altaner fylde!
Vi anbefaler at I sætter sedler op i opgange, skriver om arrangementet på jere interne platforme og i det hele taget gør dagen så festlig som muligt.
Vores afvikler dokumenterer i øvrigt arrangementet med fotos og lidt video. Det deler vi
gerne med jer efterfølgende.
Kontaktperson
Projektleder
Jan Samuelsen
tlf. 22 25 17 12
e-mailadresse: jans@indgreb.dk

