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BEHAJTÁSI ENGEDÉLY: 
  

  produkció technikai eszközei és stábja: 
a színpad megközelíthetőségének függvényében vagy 2 db 3,5 tonnás furgon vagy 1 db 12 
tonnás tehergépjármű és 1 db mikrobusz az építéstől a bontásig terjedő teljes időtartamra 

  zenekar: 
1 db 19 személyes busz és 1 db szgk parkolási lehetőség a színpad közvetlen közelében 
(hangszereket is ezzel szállítjuk) vagy előre egyeztetett helyszínek esetén 8 db szgk a koncert 
és a beállás teljes időtartamára 

 
ÖLTÖZŐ: 
                

 zárható vagy a biztonsági személyzet által folyamatosan felügyelt, közönségforgalomtól 
mentes, világítással, tükörrel, asztallal és székekkel, szemetessel, valamint 230V-os 

konnektorral ellátott tiszta helyiségek kizárólagosan a  produkció rendelkezésére 
bocsájtva 

 1 db öltöző Geszti Péternek, 1 db öltöző az énekesnőknek, 1 db öltöző a zenekarnak és a 
stábnak (12 fő) 

 szabadtéri koncert esetén is biztosítani kell világítással és kézmosási lehetőséggel ellátott privát 
mellékhelyiséget a backstage területen belül 

 
CATERING: 
             

 bekészítés az öltözőkbe: 
- 30 db 0,5 literes pet palackos hűtött mentes víz 
- 15 db 0,5 literes pet palackos hűtött üdítő (Coca Cola, Coca Cola Zéró, Ice Tea) 
- 2 db Red Bull light energiaital 
- 10 db dobozos sör 
- kávé, fekete- és gyümölcstea mézzel  
- pogácsa, sós és édes teasütemény, szezonális gyümölcs 
- Meleg étkezés 16 főre sültes tál, vagy egytálétel. Amennyiben ez nem megoldható, akkor 
szendvicsek szintén 16 főre.  
 

 bekészítés a színpadra: 
- 20 db 0,5 literes pet palackos mentes víz 
- 1 üveg pálinka (ez színpadkellék, a műsor közben, az egyik dalhoz kapcsolódóan Geszti Péter 
ajándékba kiosztja a közönségnek, ezért ehhez 2 dl-es műanyag poharakat is kérünk, 
közvetlenül a koncertkezdés előtt kérjük átadni)  
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 ŐRZÉS: 
 

 a teljes backstage területet el kell zárni a közönségtől, oda csak az arra illetékesek juthatnak be 

 biztosítani kell a  produkció valamennyi tagjának a backstage területre történő 
szabad ki és bejárást. Amennyiben szükséges, 25 db stage passra vagy badgre (karszalag) van 
szükségünk.  

 a koncert utáni dedikáláshoz biztosítani kell a backstage területen belül, a színpad mellett egy 
megvilágított asztalt biztonsági személyzettel 

 
 
Köszönettel 
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