Hudební divadlo Hnedle vedle
Doplňkové služby
___________________________________________________________________________________________

zvuk - světla - jeviště - party stany - skákací hrady
malování na obličej - ohňová show - výtvarné dílny
Zvuk:
MIX: Allen&Heath dLive C2500
Allen&HeathP.A. System
Digital Vertical Array dB Technologies DVA T12 - 8 460 W
dB Technologies DVA S30 - 9 000 W
celkový výkon - 17 460 W
MIX: Allen&Heath SQ 5
Elektorovoice 2 x EV ETX-15P - 4 000 W
2 x EV ETX-18SP - 3 600 W

Mikrofony:
Senheiser 945, Shure beta 58, Shure SM58, Shure SM57, AKG Drum set Session 1

Jeviště:
profesionální pódium Nivtec, výška až 1m, schody, zábradlí, zastřešení Trysystem Quick lock N 290,
výška 4-6 m, boky výkryty černým rašlovým úpletem
Zastřešené pódium 6x4m
Zastřešené pódium 6x8m

Videa z našich produkovaných akcí:
http://www.hnedlevedle.cz/index.php/videa-z-akci
https://www.youtube.com/watch?v=qwpOfeIdyVY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=241&v=M9X6u2tm4lk
https://www.youtube.com/watch?v=Z7p5oTcGU1M

Party stany a ostatní:
Naše divadlo vám nabízí party stany pro veškeré akce komerčního i
nekomerčního typu odehrávajících se kdekoliv v terénu. Party stan je
možné postavit na jakémkoliv rovném a pevném podkladě.
Vhodné pro pořádání podnikových rautů, prezentací, obchodních
meetingů a jiných obchodních aktivit, šatny umělců při venkovních
akcích. Stany je možno zařídit osvětlením, podlahou, kobercem,
lavicemi, různými druhy alternativního vytápění, klimatizací a dalšími
dekorativními prvky jako jsou závěsové podhledy.
Ceny pronájmů za jeden den /ceny se od dvou a více dnů upravují/:
stan a rozměry
popis
Hala 8 x 24m boční výška 2,6m
párty pro 280-360 osob
Hala 8 x 20m boční výška 2,6m
párty pro 240-300 osob
Hala 8 x 12m boční výška 2,6m
párty pro 140-180 osob
Hala 8 x 12m boční výška 2m
párty stan s dřevěnou podlahou
Hala 8 x 24m boční výška 2m
párty pro 280-360 osob,
(stan má kompletní opláštění)
Hala 8 x 20m boční výška 2m
párty pro 240-300 osob
Hala 8 x 12m boční výška 2m
párty pro 140-180 osob
Párty stan 12 x 12m
párty pro 200 osob
Párty stan 6 x 12m
párty pro 100 osob
(max. 12 pivních setů)
Párty stan 6 x 8m
párty pro 60 osob
(max. 8 pivních setů)
Párty stan 4 x 8m
párty pro 50 osob
(max. 6 pivních setů)
Párty stan 5 x 6m
párty pro 50 osob
(max. 6 pivních setů)
Párty stan 3 x 8m
párty pro 32 osob
(max. 4 pivní sety)
Párty stan 4 x 4m
párty pro 20 osob
Nůžkový stan 2 x 3m
Nůžkový stan 3 x 3m
Nůžkový stan 3 x 6m
Pivní sety
dvě lavice a stůl
Barový stůl
cca 10 osob
Barový stolek
Ø 60 cm, nerez
Barový stolek
Ø 60 cm
Barový stolek
Ø 60 cm, strečový ubrus
Stůl skládací venkovní 150
Ø 150cm, výška 74cm, pro 6 - 8 osob
Stůl skládací venkovní 150 s ubrusem
Ø 150cm, výška 74cm, pro 6 - 8 osob
Stůl skládací venkovní 180
Ø 180cm, výška 74cm, pro 10-12 osob
Stůl skládací venkovní 180 s ubrusem
Ø 180cm, výška 74cm, pro 10-12 osob
další doplňky jako podlaha, teplomety, pivní pípa a podobně dle dohody

cena
30 000 Kč
24 000 Kč
15 000 Kč
24 520 Kč
26 000 Kč

foto
č.1
č.2
č.3
č.4
č.5

24 000 Kč
13 000 Kč
16 000 Kč
9 500 Kč

č.6
č.7
č.8
č.9

8 500 Kč

č.10

6 000 Kč

*

6 000 Kč

č.12

5 500 Kč

*

4 500 Kč
1 700 Kč
1 800 Kč
2 500 Kč
300 Kč
400 Kč
400 Kč
350 Kč
450 Kč
350 Kč
450 Kč
450 Kč
600 Kč

č.14
č.15
č.16
č.17
č.18
č.19
*
*
*
*
*
*
*

/* foto zašleme/

Fotografie stanů a doplňků:

Malování na obličej
Výtvarné dílny pro děti - Soutěžní atrakce
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
lze objednat dvěma způsoby rozdíl je v platbě.
Malování pro děti zdarma stojí pořadatele 800 Kč /
hodina. Pokud necháte vybírat výtvarníky 50 Kč za
jeden obrázek na obličej, tak pořadatel nehradí nic.
VÝTVARNÉ DÍLNY jsou velmi oblíbené.
Můžete si objednat, pohádkovou, velikonoční a
vánoční. Ceny jsou velmi individuální podle počtu
stanovišť a počtu dětí. Veškeré informace rádi podáme
na našem tel. čísle nebo e-mailu.
POHÁDKOVÝ KOSTÝMOVANÝ FOTOATELIER
Dále můžeme zajistit pohádkový fotoateliér, kde se děti mohou převléci do pohádkových kostýmů a
náš fotograf jim zhotoví foto, které bude později ke stažení.
SOTĚŽNÍ ATRAKCE
Nabízíme 7 stanovišť se soutěžemi /provazochodství,
skákací balóny, prohazovadla, chůdy a další dle výběru
a prostoru/. Děti obdrží kartičku, na kterou musí
nasbírat sedm razítek ze splněných úkolů. Po té
mohou dostat odměnu. /Lze měnit, rozšířit či
obměnit/

Skákadla, skluzavky:
Ceny pronájmu skluzavek jsou různé. Záleží, jestli chcete atrakci s obsluhou, či bez obsluhy, velikou či
malou a podobně. Rádi poskytneme jakoukoli informaci.

Rádi přijedeme k Vám a projekt naplánujeme osobně.
V příloze návrh středního projektu pro informaci /městská slavnost, pouť a podobně/ se
zajištěním umělců, techniky a atrakcí.
Další info:
HNEDLE VEDLE s.r.o. - Tomáš Barták
Tel.: 702 053 736
email: bela.bartak@seznam.cz
www.hnedlevedle.cz

Těšíme se na spolupráci HNEDLEVEDLÁCI.

