Maturitní plesy
Retro Music Hall
Nabídka pronájmu prostor zahrnuje:

 pódium pro účinkující
 obě patra Music Hall (taneční sál + horní ochoz)
 dle dohody a počtu osob salonek navíc
o

prostor je pronajímán pro ples + navazující after party do 04:00 hodin druhého dne

 marchandise (prodejní okénko pro suvenýry, propagační předměty apod.)
 dvě šatny (pro studenty a účinkující - uzamykatelné, každá s vlastní koupelnou a toaletou)










pronájem světelné a zvukové techniky (D&B audio technik, Q Siries)
nazvučení kapely, interpreta + zvukař
osvětlení celého klubu, včetně nasvíceni stage + osvětlovač
kompletní DJ set – 2x CD player Pioneer CDJ 2000 Nexus,
 mixážní pult Pioneer DJM 2000, 800
 2x gramofon player – Technics 1210 MK2
možnost projekce maturitního videa, fotek, sponzorů, loga školy apod. během celého plesu na LED
stěně a plazmách
security – 2 osoby
debaras
operativní úklid
šatna pro návštěvníky + obsluha šatny

 jako bonus sekt pro všechny maturanty na přípitek zdarma
-50.000 Kč bez DPH______________________________________________________________________
Pronájem prostor je zpravidla poskytován od 12:00 hodin daného dne (zvuková zkouška je
umožněna až od 17:00 hodin) do 04:00 hodin druhého dne pro navazující afterparty.
Prostor musí být vyklizen a připraven k převzetí do 10:00 hodin druhého dne.
Ostraha navíc – 220 Kč bez DPH za osobu/hodina
Dovoz doplňující techniky (v případě požadavku od kapely – ve všech případech však veškerá
technika pro kapely v Retru je a jedná se pouze o výjimky) – 600 Kč bez DPH
Technik navíc – 2500 Kč bez DPH za osobu
Kapacita až 500 osob se 188 místy k sezení – třeba počítat s tím, že místa k sezení jsou u
nízkých stolů pro 4 – 8 osob, ale také u vysokých barových stolů a židlí – možnost zaslání
detailního plánku rozmístění sezení
Prostor může být na Vaše přání kuřácký/nekuřácký, kuřácký z části či do určité hodiny
Klub zajišťuje občerstvení formou otevřených barů (alko, nealko), doplňkový sortiment
(chlebíčky, pochutiny, cigarety), dále nabízíme vlastní catering (dezerty, obložené mísy atd.)
Retro Music Hall se nalézá se v centru, skvělá lokalita na dopravním uzlu tramvají, metra a autobusu
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