Guidelines for musikere til fairbar								

Gældende fra 1. januar 2019

Tak! fordi du/I vil hjælpe Fairbar med at hjælpe videre ud i verden! Vi værdsætter jeres indsats.
Fairbar er en non-profit café startet af KFUM og KFUK i Århus. Stedet er drevet af frivillige, og vores fokus
er fælleskab, frivilligt engagement, bæredygtighed og kvalitet. Fra 1. januar 2015 har vi støttet projektet
”Minglabar Myanmar”, der hjælper unge i Myanmar med at udvikle og forandre deres land. Formålet med
projektet er at udvikle civilsamfundet gennem foreningsliv og medborgerskab. Det sker dels gennem uddannelse af frivillige unge og dels økonomisk støtte til allerede eksisterende humanitære projekter.
Vi forventer, at I som musikere bidrager ved at spille gratis, da Fairbar netop kun er drevet af frivillige og
har til hovedformål at samle penge ind til velgørende formål. Vi kan til gengæld tilbyde en gratis platform til
et publikum og opmærksomhed omkring jeres musik. Vi er meget taknemmelige over, at I vil hjælpe vores
frivillige projekt!
I kan læse yderligere om udstyr, forplejning, PR, Koda og andet praktisk længere nede i vores guidelines.
PR på Fairbar.dk og Facebook: Som optrædende får I omtale på Fairbars eventkalender. Presse (tekst
og billede) skal sendes til koncertbookerens, Johannes Lunds, e-mail (musik@fairbar.dk) før koncerten.
Besøg www.fairbar.dk/events for at se omtalen.
Vi sørger for at oprette et event på Facebook med jeres koncert. Bookingansvarlige vil sende jer et link til
eventet, så I kan dele det videre. I kan også blive medarrangører af koncerten, så I selv kan rette, justere og
dele. Send en venneanmodning til eventkoordinatoren Jesper Bonde Hansen.
Vi sørger således for 2 updates på Facebook inden koncerten, og 1 event på Facebook.
Setlængde: Vi ser gerne, at I kan spille i minimum 45 minutter. Oplys gerne til booker eller musikansvarlige,
hvor længe I påregner at spille. Hvis I spiller mere 1 time, ser vi gerne, at I lægger en pause ind i settet.
Parkering: Når I har læsset af, er det muligt at parkere på Nørre Allé 29 (inde i gården). Spørg den
musikansvarlige, hvis du er i tvivl om, hvor du skal parkere. P-pladsen er aflåst, men den musik-ansvarlige
har koden til porten.
Get-in og opsætning: Vores musikafvikler kommer en time før koncertstart.
Med mindre andet er aftalt, eller det er et særligt arrangement, gælder følgende: • Onsdage: Get-in kl 19,
koncertstart ca. kl 20. Fairbar åbner kl 12 • Lørdage: Get-in kl 20, koncertstart ca. kl 21. Fairbar åbner kl 12.
I er selvfølgelig velkomne til at komme så tidligt på koncertdagen, som I har lyst til. Vi gør dog
opmærksom på, at vores afvikler først kommer en time før koncerten starter, og vi beder derfor om, at I ikke
henter/opstiller Fairbars udstyr, før den ansvarlige er tilstede. I må gerne stille jeres eget udstyr op, men vi
frabeder, at I henter teknisk hjælp om anlægget, mixeren og lignende hos vores bartendere – det er nemlig
ikke deres ansvarsområde.

Fairbar har følgende udstyr
Music console & loud speakers Dynacord Powermate 600 + 2 Dynacord loudspeakers.
Complete PA- system.
Instruments
An upright acoustic piano
Drums (manu kache junior). Bass drum, snare drum, floor
tom, hanging tom. Stands for hi-hat & cymbals. NB: so minus
the cymbals and the clutch for the hihat. Please don´t forget to
bring your own.
NB: the stand for the snare drum can only be counted on to go
with the drum available. Should you wish to use another
drum, you´ll have to bring your own stand.
Monitors
1 functioning monitor
Microphones
5 microphones Sennheiser e835 + 1 e825 2 microphones Red
M3
Cables
6 xlr
5 jack
DI boxes
3
Microphone stands
4
Current
6 ordinary 220 V sockets
Music stands
2
DON´T FORGET
A clutch for your hi-hat
Hi-hat and cymbal
Stands for your instrument
Amplifiers for guitars and bass

Scenen: Vi har en scene på ca. 6.25m2 (21⁄2m x 21⁄2m), som kan udvides til 11.25 m2 (21⁄2 x 41⁄2).
Sceneelementerne er i første depot ude i gården (det ikke aflåste).
Forplejning: Fairbar tilbyder: - 2 stk. ølbilletter pr. musiker - 20 % frivilligrabat på alt i baren hele aftenen gratis filterkaffe. Er i mere end 6 i bandet, skal der laves en særaftale med koncertbookeren.
Ølbilletten gælder til enten: 1 stor valgfri fadøl, 1 lille valgfri fadøl, 1 Hancock Høkerbajer, 1 Fynsk Forår,
1 sodavand eller 1 varm drik. Der vil blive udleveret 2 ølbilletter med dato af den musikansvarlige på aftenen.
Den ene ølbilllet kan byttes til en panini eller andet mad.
Rabat på 20 % gælder ved: Et en-dags rabatkort, der ligeledes udleveres af den musikansvarlige på aftenen.
Kortet skal påføres dato og afviklers underskrift. Rabatten gælder til både mad og drikkevarer.
”At lade hatten gå rundt”: Da Fairbar er en nonprofit bar/café, hvor alle arbejder frivilligt for at støtte et
fælles projekt, kan vi ikke lade musikere kræve betaling fra publikum for deres performance. Har du CD’er eller
anden merchandise, er du selvfølgelig velkommen til at sælge det (se punktet herunder).
Salg af cd’er o.l.: I er velkomne til at sælge eventuelle cd’er før, under og umiddelbart efter koncerten, hvor I
selv er til stede. Vi sælger ikke cd’er efterfølgende, og cd’er, der efterlades i baren, vil blive smidt ud.
Koda: Hvis du er registreret hos KODA, kan du indberette det online, men vær opmærksom på at skrive
KFUM & KFUK Danmark som arrangør.
fairbar er først og fremmest en bar og café: Derfor vil der muligvis være gæster i caféen, som ikke er kommet
for koncerten. Det beder vi jer om at acceptere.
TAK! Vi værdsætter virkelig jeres hjælp og støtte til vores projekt. Vi håber, I får en god oplevelse på Fairbar!
Har I spørgsmål eller kommentarer, kan I kontakte musikudvalgets formand Johannes Lund på 6019 9477
eller på vores bookingmail: musik@fairbar.dk. I kan også læse meget mere om Fairbar på www.fairbar.dk
Vi glæder os til at møde jer.

