
BAR LOOSEN ENNAKKO-OHJEISTUS BÄNDEILLE 
JA AGENTYYREILLE  

• Tee Facebook-event ja laita linkki meille. Tee eventtiin lyhyet esittelyt bändeistä, jolloin 
voimme napata ne sieltä omille nettisivuillemme.  

• Lähetä bändin nettisivun linkki + jos sivuilla ei ole musiikkia tai videota, myös musalinkki 
(youtube/soundcloud etc., EI liitetiedostoja)  

• Pidämme julisteista, joten toimita ne suoraan baarin henkilökunnalle tai lähetä osoitteeseen:  

BAR LOOSE ANNANKATU 21 00100 HELSINKI  

• Soittajien ja henkilökunnan yhteismäärä (me ei osata laskea). 
• Lyhyt esittely bändistä + biografia suomeksi – ja jos on, niin myös englanniksi.  
• Laita lavakartta ja/tai kanavalista. Jos on kysyttävää: Johan / 050 5983078 

johanforslund@lavabit.com  
• Paikan päällä: tervehdi henkilökuntaa ja kerro mistä bändistä olet tiskillä ennen kuin ryntäät 

alakertaan.  
• Juomailu – takahuoneessa on drinkkiliput tai ennakkoon sovitut juomat jääkaapissa. Kahvia, 

teetä ja virvoitusjuomia saa tiskiltä ilmaiseksi.  
• Keikkapalkkio/lipputulot hoidetaan ainoastaan laskulla tai verokortilla tilille esiintymisen 

jälkeen.  

Aikataulu:  

• Load in 17.30 ja soundcheck 18-20. Jos tarvitset pidemmän soundcheckin, soita Johanille ja 
sovi aika erikseen  

• Showtimet ensimmäinen bändi 21.00, toinen 22.00; kolmen bändin kohdalla 21.00, 21.45 ja 
22.30.  

• Kamojen roudaus samana iltana tai seuraavana päivänä kello 17.30; isot kamat voi jättää 
yöksi lavalle, pieni ja arvokas kannattaa laittaa bäkkärille.  

• Bar Loosella ei ole valitettavasti omaa parkkipaikkaa, mutta kysy henkilökunnalta 
parkkeeraus vinkkejä.  

• HUOM! ROUDAUS VAIN BAR LOOSEN PÄÄOVESTA YLÄKERRASTA. 
PARKKIHALLIN KÄYTTÖ ON KIELLETTY!  

Laita kaikki sähköpostiaineisto molempiin osoitteisiin: keikat@barloose.com // 
info@barloose.com. Deadline kaikelle materiaalille on 14 päivää ennen esiintymistä. 
HUOM! Älä laita meille MITÄÄN postiennakolla. Emme myöskään lunasta lähetyksiä, joista 
koituu meille lisälaskua. Julisteet haluamme aina fyysisinä kopioina, joten älä laita meille 
julisteita tulostettavaksi ellei toisin sovita. Samaten, älä lähetä meille suuri kokoisia 
liitetiedostoja, vaan toimita aineistoon latauslinkki (esim. Dropbox, WeTransfer). 

Yhteystiedot:  

Ohjelma: Reeta Pankka // Arttu Patolahti // keikat@barloose.com 
Tiedotus: Joni Asikainen // info@barloose.com  
Äänentoisto: Johan Forslund + 358 50 5983078 jiieff@gmail.com  

 



Laskutus:  

Laskutus- ja verokorttiasiat: Reeta Pankka // Arttu Patolahti // keikat@barloose.com à  
Laskut sähköisesti: laskutus@cmbravintolat.  
Laskutusosoite: Fun House Catering, Salomonkatu 17 A ltk 5 00100 Helsinki Y-Tunnus: 
2003263-2  

Huom! Käytä yrityksesi virallista nimeä ja mainitse laskussa esiintyjän nimi ja 
esiintymispäivä!  

	


