STEP BY STEP
I.
Přečtěte si manifest #KulturuNezastavis
a, souzníte-li s ním, pokračujte k dalším bodům.
II.
Sám, s kamarádem, kamarádkou nebo kolegou
udělejte radost sousedům z vedlejšího vchodu
nebo vnitrobloku ve městě. Respektujte ale
aktuální nařízení vlády! A noste roušku!
III.
Pakliže nemůžete vystoupit vy sami, oslovte
kamarády nebo kolegy a pomozte jim
s uspořádáním vystoupení. Dodržujte
ale aktuální vládní nařízení!
IV.
Vyberte si jeviště. Je jich všude plno! Jevištěm
jsou paneláky, vnitrobloky nebo dvorky před
domy. Zkrátka takové místo, odkud vás mohou
z bezpečné vzdálenosti sledovat diváci z okna.
Výhodou je, máte-li souhlas majitele nebo
někoho z obyvatel domu.
V.
Informujte své publikum! Vytiskněte si plakáty
a vylepte je v místě koncertu. Na plakátu uveďte,
aby vaše publikum sledovalo vystoupení ze svých
oken a diváci se tak neshlukovali! Na plakátu uveďte
#KulturuNezastavíš. Vylepte jak leták,
tak manifest.

VI.
Pomozte rozšířit #KulturuNezastavis.
Vyrobte si cokoliv, na čem je nápis
#KulturuNezastavis vidět.
VII.
Pakliže z vašeho vystoupení získáte
nějaké fotky, pošlete nám je
na david@laputyka.cz.
Rádi pak fotky zveřejníme
na sociálních sítích Cirku La Putyka.
VIII.
Pokud máte tu možnost, klidně pozvěte
místní novináře nebo fotografy,
pomůžete tak celou iniciativu
rozšířit i mezi ostatní umělce,
kteří zatím nemají tolik kuráže, jako vy! :)
Dodržujte ale vládní nařízení!
IX.
V případě shlukování lidí vyzvěte
k neshlukování. Pakliže se i nadále
budou lidé shlukovat, ukončete produkci!

Zjistěte, jak jednoduché je udělat radost!
Užijte si opravdový potlesk!

#kulturunezastavis

JAK NA TO
Osvědčilo se nám několik jednoduchých tipů, které s vámi
chceme sdílet, a ulehčit vám tak cestu k potlesku.
Tady jsou:
Je super, pokud máte např. ve vnitrobloku někoho známého,
kdo vás pustí dovnitř, nebo vám dovolí natáhnout si elektriku,
pakliže potřebujete.
Ideální je vylepit 2 dny dopředu letáky s informací o vystoupení.
Letáky vylepte na všechna místa, odkud bude na vaše vystoupení vidět.
(Tzn. vchody do paneláků , vnitroblok kolem dokola, atd..)
Po vystoupení letáky odstraň te. Zabere to 5 minut. :)
V prů běhu vystoupení je dobré lidem říct, co děláte. A proč.
Stačí třeba přečíst manifest, nebo ho vlastními slovy interpretovat.
Není nutné vystupovat dlouho.
Osvědčil se nám formát 15 - 20 minut.
Osvědčil se nám čas mezi 18. a 19. hodinou.
Doma je spousta lidí a je před “Zprávami”.
Když už jste ve vystupování, je možné odehrát třeba 2 lokace.
Jednu například 18:00 - 18:15, druhou pak 18:45 - 19:00.
Kontaktujte třeba místní nemocnici, dů m pro seniory nebo
dětský domov. Určitě vaše vystoupení moc uvítají, ale měli by
o celé akci vědět s větším předstihem.
Tyto instituce mají svů j vlastní denní režim, tak je dobré se sladit.

#kulturunezastavis

