VEČÍRKY,
PLESY A EVENTY

CENÍK 2022–2023

PRO UDÁLOSTI DO 1000 HOSTŮ

Ceník výhodných balíčků

BASIC'23

*dostupnost vystoupení po půlnoci závisí na lokalitě, termínu a typu akce (maximálně 1 hodina po půlnoci)

běžná cena

celovečerní vystoupení kapely (až 5 h) + 1 h na přípravu; standardně do půlnoci*

29.500 Kč

komplet ozvučení večera: až 7 h + 2 h na zkoušky; max. 2 hodiny po půlnoci

15.000 Kč

OSVĚTLENÍ: 1. úroveň včetně mlhovače, osvětlovače

14.000 Kč

OSVĚTLENÍ: vyšší úroveň včetně mlhovače, osvětlovače

21.000 Kč

OSVĚTLENÍ: nejvyšší úroveň včetně mlhovače, zrcadlových koulí, osvětlovače

25.000 Kč

první LED obrazovka (10 m2) s obsluhou a kamerou pro živé záběry

21.000 Kč

další LED obrazovka (10 m2) nebo postranní LED sloupy (až 4 ks)

16.000 Kč

první doplněk dle vlastního výběru – 2 ks vertikálních mlhovačů NEBO skywall

4.000 Kč

další doplněk (druhý efekt – viz předchozí položka)

4.000 Kč

čas potřebný na přípravu techniky před zahájením události / otevřením sálu

BASIC PLUS'23

MEDIUM'23

PREMIUM'23

EXCLUSIVE'23

vyladěný základ
se skvělým zvukem

ideální pro obecní
plesy a menší sály

pro večírky a plesy
ve větších sálech

3h

4h

4 až 5 h

6 až 7 h

8h

vyladěno pro
maturitní plesy

vyladěno
pro náročné

běžná cena CELKEM

bez dopravy

44.500 Kč

58.500 Kč

69.500 Kč

90.500 Kč

114.500 Kč

balíčková SLEVA

kolik ušetříte

-5.000 Kč

-6.000 Kč

-7.000 Kč

-8.000 Kč

-12.000 Kč

cena balíčku CELKEM

bez dopravy

39.500 Kč

52.500 Kč

62.500 Kč

82.500 Kč

102.500 Kč

+ doprava: po okolí Č. Budějovic do 20 km z centra a zpět

cena za km

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

prvních 100 km dle ujeté vzdálenosti z Č. Budějovic a zpět

cena za km

20 Kč

20 Kč

30 Kč

od 30 Kč

od 30 Kč

nad 100 km dle ujeté vzdálenosti z Č. Budějovic a zpět

cena za km

30 Kč

30 Kč

40 Kč

od 40 Kč

od 40 Kč

VÝHODNÉ BALÍČKY

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

SAMOSTATNÉ VYSTOUPENÍ
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Ceník doplňkových služeb
odmoderování večera či plesu

3.000–8.000 Kč

kapela

frontmanem kapely nad rámec hudebních vstupů

(dle rozsahu)

prodloužení vystoupení o 1 hodinu

dostupnost závisí na načasování produkce, termínu, lokalitě a typu události

dramaturgická prodleva nad rámec vystoupení

extra čas mezi zvukovou zkouškou a zahájením 5-hodinové produkce kapely

technika

technické zajištění nad rámec 2+7 hodin
cena dle rozsahu služeb a zvoleného balíčku

3.000 Kč/h
od 2.500 Kč/h

ambientní osvětlení prostor

od 3.000 Kč

čelní osvětlení sálu / parketu

od 6.500 Kč

pro dokreslení atmosféry (předsálí, raut, produkty, vstup a další)
samostatnou rampou (k balíčku MEDIUM / PREMIUM / EXCLUSIVE)

příprava grafiky na LED obrazovku / projekci

dle přání klienta (tvorba prezentace, koláží, animací, loga, atd.).

ostatní

6.000 Kč

900 Kč

na dotaz

2x videoprojekce s obsluhou a kamerou

na dotaz

ekonomická varianta obrazu (2x plátno 12 m2 + 2x projektor)

mobilní podia, konstrukce, párty stany

plocha od 6 x 4 m, různé výšky a komponenty, možnost zastřešení

najdete v online brožuře:
'Technické zajištění'

(hod. sazba)

1x videoprojekce s obsluhou a kamerou

ekonomická varianta obrazu (1x plátno 12 m2 + 1x projektor)

Více o technice
a balíčkách

od 18.000 Kč
(bez dopravy)

Máte jiná speciální přání? Dejte nám vědět, třeba vám je dokážeme splnit.
Ve dnech od 25. 12. do 1. 1. bude za všechny balíčky a služby účtováno +25 %.

VÝHODNÉ BALÍČKY

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

SAMOSTATNÉ VYSTOUPENÍ
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Chcete si objednat pouze vystoupení?

Přeprava kapely, nástrojů a vybavení

Ačkoliv preferujeme a doporučujeme objednat ozvučení z naší balíčkové nabídky,
vystoupení kapely MELODIKUM je možné získat i samostatně. Pořadatel je povinen
zajistit vlastního zvukaře a adekvátní ozvučení, které bude splňovat technické specifikace
kapely. Ty jsou k dispozici online (www.melodikum.cz/ke-stazeni).

po okolí Č. Budějovic do 20 km z centra Č. Budějovic a zpět

ZDARMA

prvních 100 km ujeté vzdálenosti z Č. Budějovic a zpět

15 Kč/km

nad 100 km ujeté vzdálenosti z Č. Budějovic a zpět

25 Kč/km

BAND ONLY

KONCERTNÍ

(POD)VEČERNÍ

CELOVEČERNÍ

typ vystoupení

to nejlepší
v uceleném bloku

nejoblíbenější délka
pro večírky

varianta vhodná
pro plesy

1 až 2 h

2 až 4 h

4 až 5 h

délka vystoupení
včetně přestávek
doba přípravy
nad rámec produkce

(př. 20.00–22.00 h)

(př. 20.00–24.00 h)

+ 60 minut

+ 60 minut

před zahájením

před zahájením

ANO

možnost vystoupení
přes půlnoc
cena vystoupení

22.500 Kč

(př. 19.00–24.00 h)

+ 60 minut

před zahájením

ANO

jako 2+1*

jako 4+1*

26.000 Kč

29.500 Kč

*Možnost hodinového přesahu po půlnoci závisí na lokalitě, termínu a dalších okolnostech.
Od pondělí do čtvrtka je konec naší show možný nejpozději ve 24.00 hodin.
Ve dnech od 25. 12. do 1. 1. bude za všechny služby s výjimkou dopravy účtováno +25 %.

VÝHODNÉ BALÍČKY

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

SAMOSTATNÉ VYSTOUPENÍ

V případě celovečerní produkce v místě vzdáleném nad 200 km od Č.Budějovic preferujeme zajištění
ubytování, podmínky cesty do vzdálenějších lokalit a do zahraničí vždy dle individuální domluvy.

Doplňkové služby
prodloužení celovečerní produkce o 1 hodinu

jedná se o nejdelší variantu naší show; dostupnost prodloužení závisí
na načasování produkce, termínu, lokalitě a dalších okolnostech

služby našeho kapelního zvukaře

D O P O R U Č UJ E M E

na vámi zajištěnou aparaturu

odmoderování večera

frontmanem kapely nad rámec hudebních vstupů (program, tombola,
prezentace sponzorů, hostů, vystupujících, šerpování, atd.)

konzultace a plánování

možnost 1 setkání v Č. Budějovicích

6.000 Kč

(dle rozsahu)

4.000–6.000 Kč

(dle rozsahu, bez dopravy)

3.000–8.000 Kč
(dle rozsahu
a náročnosti příprav)

ZDARMA

(osobní konzultace 45 min.)

Chcete získat výhodnější cenu?

Objednejte si vystoupení kapely s technickým zajištěním v rámci našich balíčků
(viz předchozí strany). Poměr cena / výkon za to rozhodně stojí!
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info@melodikum.cz
+420 724 287 645

www.melodikum.cz

© MELODIKUM 2016–2022.
Aktualizace ceníku 10. 9. 2022, změna vyhrazena.
Foto na titulní straně: Adéla Smrčinová
Jsme neplátci DPH, uvedené ceny jsou konečné.

(možnost fakturace od plátce DPH - uvedené ceny jsou základem bez DPH).

