


7x Mono XLR - output
1x Mono XLR - input (mixed drums)

STAGE GUIDE
Mix in-ear monitorů si kapela zařizuje sama.

Vokály, strunné nástroje a samply mají pro zvukaře
výstupy přes splitter.

Zvukař obstará zvuk pouze pro publikum.
Pro potřeby kapely pošle do splitteru pouze jednu AUX

linku, která bude obsahovat smíchané bicí nástroje. 

FRONT OF HOUSE (FOH)

4

LEAD GUITAR & BACKING VOCAL
(Digital Guitar AMP - Mono XLR)

2KUBA

LEAD VOCAL

1JIRKA
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RHYTHM GUITAR & BACKING VOCAL
(Digital Guitar AMP - Mono XLR)

3DAVID
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BASS GUITAR
(Digital Guitar AMP - Mono XLR)

RADIM

DRUMS & SAMPLES

7HONZA



7x Mono XLR - output
1x Mono XLR - input (mixed drums)



Standardní čas produkce : 50-60 minut

Příprava stage : 20 minut
Zvuková zkouška : 15 minut

Babyløn je česká rocková formace z Brna.

Posledním počinem je nový videosingl “Umírá svět”. Ten si fanoušci mohou poslechnout na všech streamovacích službách
společně s ostatními singly a albem “Porta Caeli”.  

Pětičlenná skupina hrající melodický rock. Původem z Vysočiny, avšak nyní se koncentruje v Brně. Ačkoliv se kapela
prezentuje českými texty, inspiraci hledá v zahraniční tvorbě. Za poslední roky si kapela prošla spoustou změn jak v sestavě
tak v tom, jakým směrem se bude nadále ubírat. Skupina má za sebou dvě studiová alba, dvě epčka, několik singlů
a videoklipy k singlům “Salieri”, “Římská”, Z plných plic”, “Proč.” a “Stejná jako já” a již dříve zniňovanému songu “Umírá
svět”. Krom toho kapela nahrála krátkou live session v brněnském studiu Divadla na Orlí. V aktuální době kapela pracuje
na dalším materiálu.

Od svého počátku v roce 2011 má kapela za sebou nespočet festivalů a klubových koncertů.



Pořadatel, či organizátor akce zajistí čistou, suchou, bezpečnou a zastřešenou stage s minimální výměrou 7 x 5 metrů 
(jedná se však o čistou plochu - veškeré PA, racky a světla budou umístěny mimo tuto plochu). Dále zajistí prostor
pro umístění backdropu s minimální výměrou 2 x 3,5 metry tak, aby byl backdrop umístěn rovnoběžně s pódiem a byl
dobře viditelný z publika. Kapela dále vyžaduje riser pod bicí s minimální výměrou 3 x 2 metry a minimální výškou 40 cm.
Pořadatel je dále povinnen zajistit alespoň 2 pomocníky na vykládku / nakládku aut a nastřehování věcí na pódium.

Kapela disponuje světelnou technikou. Je tedy na zvážení organizátora, zda zajistí vlastní osvětlení stage, nebo nechá
kapelu využít její světelné zázemí. V případě užití světel kapely je standardní čas přípravy stage prodloužen asi o 15 minut. 

Organizátor akce zajistí uzamykatelnou šatnu (pro 9-10 osob) pro bezpečné uložení veškerých osobních věcí kapely.
Tato šatna by se měla nacházet v bezprostřední blízkosti jeviště. Není-li to možné, zajistí pořadatel jiné prostory
poblíž jevistě, které odpovídají již předem uvedeným pořadavkům.



Počet hostů podle předchozí dohody. Konečný seznam hostů bude skupinou / manažerem upřesněn před samotnou
produkcí, není-li ze strany pořadatele požadováno jinak.

Organizátor zajistí catering pro kapelu - alespoň 12x voda, 12x pivo a 6x cCoca-Cola. Organizátor je dále povinen zajistit
6x jídlo (z toho 1x hypoalergenní - bez lepku, bez mléka, bez masa).

Kapela požaduje zajištění bezplatného parkování pro jeden osobní automobil - dodávka. Parkování by mělo být zajištěno
v beprostřední blízkosti místa konání akce.



Platba proběhne v hotovosti před zaházejím samotné produkce, není-li předem dohodnuto jinak.

Kapela má k dispozicí veliké množství propagačních materiálů, které může zaslat pro reklamní účely. Budete-li požadovat
jakékoliv promo materiály, neváhejte se obrátit na kapelu (viz. kontakt níže).



BOOKING:

Luboš Vilas
email: info@levmusic.cz
mobil: +420 777 314 700

PRESS:

Jan Široký
mobil: +420 602 703 182

Jiří Pavlačka
mobil: +420 774 272 674

KAPELA:

email: band@babylonmusic.cz



WWW.BABYLONMUSIC.CZ

FOTO:

www.klaragalle.com
+420 777 169 531

BBLN     2023


