INFO
Tervetuloa keikalle!
Perusdiilinä meillä on 70 % nettolipputuloista artisteille, lipun hinta voidaan katsoa yhdessä. Miniminä
on yleensä pidetty 7 €. Lipun hinnan päälle asiakas maksaa vielä 3 €:n narikan. Jos bändien osuus
jää alle 100 €, ei palkkiota ikävä kyllä voida maksaa lainkaan.
Alakerran maksimikapasiteetti asiakkaiden osalta on 180 henkeä + päälle lista max. 20 henkeä.
AIKATAULU
17.30 load-in
18.00-20.00 soundcheck
20.30 ovet
21.00 eka
21.45 toka
22.30 kolmas
Soitot ohi ihan viimeistään 23.15 perjantaisin ja lauantaisin
Jos on kaksi bändiä, aikataulu on:
17.30 load-in
18.00-20.00 soundcheck
20.30 ovet
21.00 eka
22.00 toka
ROUDAUS
Annankadun ovesta. Poisroudaus joko samana yönä tai klo 17.00-18.00 välillä seuraavana päivänä
baarin aukioloaikojen puitteissa, ellei muuta sovita. Parkkipaikkaa ei valitettavasti ole. Tarkista Loosen
aukioloajat FB-sivuilta, ne saattavat vielä heilua hetken koronan takia.
KÄYTTÄYTYMINEN
Loosessa ei suvaita minkäänlaista väkivaltaista, misogyynistä tai rasistista käytöstä. Seksuaalinen
ahdistelu ja toisen ihmisen koskemattomuuden loukkaaminen on ehdottomasti väärin ja kiellettyä.
Mikäli tällaista käyttäytymistä tulee tietoomme, pidätämme oikeuden keskeyttää keikkailta ja jättää
palkkiot maksamatta. Toivomme myös, että jos huomaatte epäasiallista käytöstä, ilmoitatte siitä heti
henkilökunnalle.
Olisi myös mukavaa, jos sohviin ja peiliin ei piirreltäisi.
TARJOILU
Yhtyeet saavat ennalta sovitun määrän juomalipukkeita, jotka oikeuttavat perushanatuotteisiin (Aura
III, Lapin Kulta IV, Happy Joe, Lonkero) sekä alkoholittomaan Lapin Kulta 0 %:ia olueen. Juomaliput
tulee käyttää keikkaillan aikana, jonka jälkeen ne vanhenevat. Artistit saavat ilmaiseksi juotavaa
limupistoolista sekä kahvia ja teetä. Olette oikeutettuja myös edullisempiin juomiin - kysy näistä
eduista tiskiltä lisää!
MUUTA HUOMIOITAVAA
Bändien yhteinen vieraslista on max. 20 nimeä (sisältää +ykköset).

Bar Loosen backstagella, parkkihallissa ja muissa sisätiloissa tupakointi on ehdottomasti kielletty.
Myös savukoneen käyttö on Bar Loosessa kielletty. Turhasta palohälytyksestä seuraa 1000 €:n lasku,
laskun maksaa hälytyksen aiheuttaja.
Bar Loosen backstagen saa lukkoon, avain löytyy backstagen ovesta. Bar Loose ei ole vastuussa
backstagelle jätetyistä tavaroista. Kadonneesta avaimesta veloitamme 50 €.
Talo tarjoaa PA:n mikkeineen sekä ammattitaitoisen miksaajan ja hoitaa myös lipunmyynnin.
Backlinea meillä ei ole. Talolta löytyy laulumikit, mutta hygieniasyistä kannattaa tuoda omat, jos vaan
mahdollista.
Rakenteita pitkin kantautuvien bassoäänten ja niistä aiheutuneiden valitusten vuoksi saatamme
joutua rajoittamaan basson voimakkuutta lavalla. Nimenomaan lavaäänet kantautuvat naapuriin, joten
isot bassovahvistimet tyyliä rantasauna on ikävä kyllä toistaiseksi kielletty.
Ilmoittakaa meille soittajien ja henkilökunnan määrä per bändi sekä soittojärjestys ja
yhteyshenkilön nimi ja numero vähintään viikko ennen tapahtumaa. Jos teillä on, laittakaa myös
lavakartta ja/tai kanavalista ERILLISENÄ PDF-TIEDOSTONA suoraan miksaajalle, ei sisällytettynä
viestiin. Jos teknisistä asioista on kysyttävää, ota yhteys Johan Forslund, 050 598 3078,
jii.eff@gmail.com. Jos tulee aikataulusäätöä, ota yhteyttä illan teknikkoon, joka ilmoitetaan
viimeistään keikkaviikolla.
Toivomme, että yhtyeillä ei ole toista julkista keikkaa samassa kaupungissa 1 kk sisään
molempiin suuntiin. Poikkeustapauksista voidaan sopia erikseen. Tärkeintä on, että ilmoitatte
tällaisista tilanteista aina etukäteen.
MARKKINOINTI
Tehkää Facebook-event ja laittakaa linkki meille. Lisätkää Loose tapahtuman yhdeksi
järjestäjäksi. (Eventti pitää ilmeisesti tehdä sivun nimissä, ei yksityishenkilönä, jotta Loosen saa
lisättyä.). Eventtiin lyhyet esittelyt bändeistä, jolloin voimme napata ne sieltä omille nettisivuillemme.
Voitte laittaa lyhyen esittely bändistä sekä biografian suomeksi mielellään myös suoraan
info@barloose.com, jotta saadaan tiedot somemarkkinointia varten oikealle henkilölle. Lisäksi bändin
nettisivun linkki + jos sivuilla ei ole musiikkia tai videota, myös musalinkki (youtube/soundcloud etc.,
EI liitetiedostoja), niin saadaan meidän nostoihin infoja.
Jos teillä on julisteita, voitte toimittaa suoraan baarin henkilökunnalle tai lähetä osoitteeseen:
BAR LOOSE ANNANKATU 21 00100 HELSINKI
LASKUTUS
Laskut sähköisesti: laskutus@cmbaccounting.fi
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.
Jos olet arvonlisäverovelvollinen, lisää loppusummaan artistipalkkion alv 10 %.
Myös verokortti käy, jos laskutat yksityishenkilönä.
Verokortilla maksettavien palkkioiden maksupäivät ovat joka kuun 1. ja 15. päivä.
Laskutettava summa ilmoitetaan keikkaa seuraavalla viikolla.
Voitte jakaa laskutettavan summan illan bändien kesken miten haluatte ja laittaa jokainen
bändi/esiintyjä tarvittaessa erillisen laskun.

