
Dragă prieten muzician!

Suntem foarte încântați  că te-ai prezentat la evenimentul  CityRocks - Bonchida
2021 și vei fi un membru fericit al celei mai mari formații de muzica rock din
Europa Centrală!
În  cele  ce  urmează  vă  comunică  câteva  informații  importante.  Te  rugăm să  le
citeşti cu atenție și să le urmăreşti pentru că sunt în interesul nostru comun!

Sosire, Intrare. 

Locaţia:  Castelul  Banffy  din  Bonţida.  Puteţi  intra  cu  maşina  fără  probleme.
Voluntarii şi organizatorii o să vă ghideze. Vă rugăm să urmăriţi instrucţiunile lor.
În interior  o  să  găsiţi  un birou de informare,  unde vă puteţi  face înregistrarea,
respectiv puteţi completa declaraţia. Tot aici vei primi detalii despre posibilitatea
de parcare, si tot aici vei găsi standul cu tricouri. 
Biroul  de  informaţii  se  va  deschide  la  ora  8  dimineaţa,  te  rog să  soseşti  după
deschidere. Te rugăm că până la ora 9 să-ţi finalizezi înregistrarea şi parcarea. O să
încercăm şi noi să ne desfăşurăm activitatea cât mai repede, vă mulţumim pentru
răbdare. 

Parcare.

După ce te-ai înregistrat,  si  ţi-ai descărcat instrumentul, te rugăm să parchez la
locul indicat de organizatori. 

Aranjarea formaţiei:

Va trebui să-ţi găseşti un loc în faţa scenei, într-o zonă înconjurată de un cordon, în
interiorul cordonului vor fi marcate separat secţiunile.( voce, chitară, tobă, etc.).
Soliştii  vor fi  amplasaţi  în faţa scenei,  mai mulţi  oameni vor avea acces la un
microfon. În spatele lor în mijloc vor fi  poziţionaţi percuţioniştii,  iar chitariştii,
basiştii se vor aşeza la cele două margini, pentru ei se vor rezerva două secţiuni, de
asemenea şi cei de la clape vor primi un loc separat. Rezervarea locurilor se va
face in ordinea sosiri, nu aveţi posibilitatea rezervării în prealabil. Din punctul de
vedere al filmărilor indiferent că sunteţi în faţă sau în spate, se vor face mai multe
filmări, ne vom strădui să vă prezentăm pe toţi, deci nu trebuie să vă grăbiţi. 

Informaţii despre tehnică audio:



Semn tactil: În partea de sus a scenei vor fi amplasate lumini led întoarse spre voi,
ce o să indice ritmul melodiei curente. 
Side Fill: în timpul flashmobului vom descompune sunetul din faţa scenei, va 
exista side fill pe ambele părţi ale scenei, acest lucru va ajuta, de asemenea să 
cântaţi uniform. 
Fiecare dintre percuţionişti o să primească căşti care vor funcţiona pe unde de radio
FM. Într-un număr limitat vor exista căşti şi pentru alţii, o să primească în special
aceia  care  vor  avea  dificultăţi  în  urmărirea  lumini  led.  Pentru  a  primi  căştile
pregătiţi-vă buletinele sau paşapoartele, în cazul minorilor va fi nevoie de actele
adulţilor. Pentru succesul înregistrării sonore, vă rugăm urmaţi solicitările colegilor
noştri ingineri de sunet, si vă rugăm să fiţi cooperanţi. 

Informaţii utile. 

Deşi meteorologii  anunţă timp frumos pe perioada evenimentului,  totuşi  noi  vă
sfătuim să aveţi şi ceva folie de acoperire pentru a putea proteja instrumentele în
caz dacă va ploua. Dacă va ploua puţin, o să încercăm să intercalăm pauze, noi ne
vom strădui ca evenimentul să fie organizat la data de 11 septembrie. Zona unde se
va desfăşura flashmobul va fi păzită pe durata întregului eveniment. 

În caz dacă va ploua torenţial,  evenimentul se va desfăşura pe data de 12
septembrie. 

Dat fiind faptul că terenul este de fapt o zonă ierboasă, vă sfătuim să aduceţi şi un
mic covoraş. 

Percuţionişti: se recomandă utilizarea unui covor. Fiecare dintre ei o să primească,
aşa cum am specificat, câte-o cască cu ajutorul căreia li se va indica ritmul exact. 
Deoarece repertoriul poate fi realizat cu un set simplu de echipamente, nu vă 
pregătiţi de  Terry Bozzio sau Mike Portnoy!

Solişti: Au nevoie de ei înşişi şi de buna dispoziţie, nu au nevoie de instrumente.
Vă  rugăm  să  ignoraţi  fiţuicile  cu  text  aduse  de  acasă,  vă  rugăm  să  urmăriţi
proiectorul sau să învăţaţi textul pe de rost. 

Chitară, bas, clape:  Deoarece voi veți utiliza electricitatea, o să fie nevoie de
completarea  unei  declarații.  Este  important  să  știți  ca  organizatorii  își  asumă
responsabilitatea  până  la  cutiile  care  o  să  vă  asigure  curentul  necesar,  de
echipamente  voi  sunteți  responsabili.  Să  aduceți  și  prelungitoare  care  să  fie



standard, fără improvizații, sau adăugate de tot feluri de cabluri. Vă rugăm să aveți
o  maximă atenție  la  aceste  aspecte,  pentru  securitatea  noastră  comună.  Rugăm
chitariștii  să  respecte  instrucțiile  inginerilor  de  sunet  mai  cu  seamă în  privința
volumului.  O  să  fim  foarte  stricți  la  acest  lucru.   Cei  de  la  clape,  pe  lângă
instrumentele necesare, să duceți cu voi amplificator de dimensiune mic. 

Pentru toată lumea:  
încercați să împachetați  huse, lăzi,  obiecte personale (sticle PET, prosoape etc.)
într-un loc cât  mai mic posibil.  Experiența este  că acestea arată foarte prost  în
imagini!

Mâncare și băutură: 
O să fie bufet cu mâncare rece și caldă, băuturi. Chiuvete, toalete tot la 50 de metri.
Pregătește-te pentru orele de dimineață cu un sandviș / băutură, dar repetăm, vor fi
puse la dispoziție și bufete.  Înainte flasmobului de după masă (15.00) veți avea
ocazia  să  mâncați,  să  vă relaxați  și  să  vedeți  castelul  Bánffy.  Este  în  interesul
comun al tuturor să avem grijă de ordine și curățenie, la fel ca la SzegedRocks /
KecskemétRocks și Dunaújváros!

Păstrarea bunurilor:
Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru valorile aduse în zonă, zona închisă de
flashmob va  fi  monitorizată  ,  dar  din păcate  nu  putem plasa  o  persoană lângă
fiecare instrument. Vă rugăm să acordați atenție valorilor dvs.! Înainte de a sosi la
acțiune, vă recomandăm să vă notați numărul și seria instrumentelor, să le putem
identifica ușor, în caz de nevoie. O soluție poate fi și că să faceți poze după fiecare
obiect pe care îl aduceți.   

La  programele  noastre  de  până  acuma  nu  a  dispărut  la  nimeni  nimic.  După
evenimentul  de  la  Kecskemét  și  Dunaújváros,  unul  dintre  participanții  noștri  a
postat o imagine a unei pene de chitară pe care a găsit-o, oferindu-i s-o returneze
proprietarului  său,  considerând  că  este  o  piesă  de  care  se  leagă  proprietarul
Considerăm că și acest gest caracterizează această comunitate. Deci, vă rugăm să
fiți atenți unul la altul și să vă acordați sprijin atunci când este nevoie. Puteți liniștit
să apelați și la ajutorul nostru. 

Împărțirea timpului(  ora  locală,  ora României)  8-9,  deschiderea porților și
ocupare locurilor.  

9-11, reglare sonorizare, repetiții, 



11.00-13.00 repetiții publice

15.00-17.00 CityRocks –Cea mai mare formative de muyca rock din Europa Centrală- flashmob
concert

18.00 Outflow - Metallica tribute - RO concert 

20.00 Reckless Roses - Guns and Roses tribute – concert

În timpul zilei o să avem și două manifestări mai mici, unu va implica ridicarea cât
mai sus a instrumentului. Sperăm că toată lumea va putea rezolva  această sarcină,
în mod creativ,  până acum a fost  întotdeauna minunat!  O altă acțiune va fi  să
vedem cât de tare ne sună instrumentele, să audă și cei din Bonțida ce putere are
această formație CityRocks. 

După încheierea evenimentului, vă rugăm să împachetați pe cât de repede e posibil,
urmând  traseul  de  dimineață!  Urmați  instrucțiunile  colegilor  noștri.  După
împachetare, desigur, vă așteptăm înapoi la evenimentele și concertele însoțitoare!
 
Înregistrări:
Înregistrările video şi  audio parţial  se vor începe încă în timpul dimineţii.  Este
foarte important ca să fiţi atenţi la colegii noştri, la prezentatorii şi la organizatorii
evenimentului. Încă o dată, îți cerem să fii creativ, să fii degajat, să fii sensibil la
cameră și să ai o dispoziție foarte bună!

De asemenea, este important să aveţi un respect reciproc, să vă abțineți de la
extremităţi şi de la manifestări politice!
Fumatul este interzis în zona flashmobului,  consumarea alcoolului se permite
în  limita  bunului  simţi.  Vă  rugăm  să  nu  aşezaţi  cutiile  de  bere  pe
amplificatoare,  sau pe diferite suporturi. Cei care cad în extremităţi, sau se
va  constata  că  sunt  sub  influenţa  stupefiantelor  vor  fi  eliminaţi  din  zona
flashmobului. 

Informaţii utile referitoare la înregistrările video şi audio: 
Înregistrări audio și video: ca întotdeauna, înregistrarea și publicarea audio și video
sunt strict supuse licențierii. Cu ajutorul unei echipe de filmare, vom realiza mai
multe  scurtmetraje  și  clipuri  video  despre  eveniment,  care  vor  fi  predate  mai
multor  companii  de  televiziune  și  vor  fi  încărcate  şi  pe  internet.  Copierea  și
utilizarea neautorizată a filmelor pe care le producem încalcă drepturile de autor.
Se pot face şi înregistrări private, dar nu se va permite utilizarea lor publică şi nici



distribuirea lor pe reţelele de socializare. Dacă se va constata că sunt încărcate
materiale video care nu sunt în proprietatea  CityRoks Srl. sau au fost realizate fără
aprobarea Srl-ului, acestea vor fi şterse. 
Fotografierea:  organizatorii  evenimentului  își  dau  consimțământul  în  prealabil
pentru  utilizarea  fotografiilor  făcute  la  eveniment  în  scopuri  private  de  către
participanți și vizitatori, inclusiv publicarea acestora pe profilurile lor private de
social media. În acest caz, vă rugăm să etichetați postările cu hashtagul cityrocks.
Toate  imaginile  (fotografiile,  videoclipurile)  și  materialele  audio  realizate  la
eveniment  pot  fi  publicate  pe internet  sau în  presa scrisă  sau  utilizate  ca orice
material publicitar numai cu acordul organizatorilor! Relatări de la faţa locului se
pot face exclusiv de organe mass-media înregistrate prealabil. 
Participanții și vizitatorii sunt de acord că despre ei se pot realiza imagini și / sau
materiale  audio  în  timpul  evenimentului.  Ulterior  nu  se  mai  pot  solicita
despăgubiri.  Dacă cineva ar dori să facă o reclamație cu privire la înregistrările
făcute  sau  publicate  se  poate  face  la  următoarea  adresă  de  email
info@cityrocks.hu. 
Te rugăm sa-ţi scrii numele corect şi motivul reclamaţiei. 

Cele mai importante informații:
Datorită Covid 19, toți interpreții și spectatorii trebuie să respecte următoarele:
Conform reglementărilor actuale de sănătate publică, toți participanții cu vârsta de 
peste 16 ani la CityRocks 2021 – Bonţida  trebuie să aibă una dintre următoarele:

-  un certificat de vaccinare mai vechi de 10 zile

-  un test PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore
- în cazul celor care s-au vindecat de coronavirus, un certificat emis cu cel 

puțin 15 zile în avans, dar nu mai vechi de 180 de zile
- cu un test antigen negativ nu mai vechi de 24 de ore (un test rapid va fi 

posibil la fața locului contra cost)

Intrarea este gratuită pentru minorii cu vârsta sub 16 ani, dacă sunt însoțiți de un
adult cu bilet valabil și certificat de vaccinare.
Participarea este gratuită pentru muzicienii participanți, iar însoțitorii / spectatorii 
pot schimba bilete la:

https://www.bilete.ro/cityroks

Intrare: 25 RON

https://www.bilete.ro/cityroks
mailto:info@cityrocks.hu


Cu prețul biletului, sprijinim renovarea Castelului Bánffy prin organizația noastră 
parteneră, Fundația Transilvania Trust.

Am fost foarte mândri de voi ls Szeged, Kecskemét și Dunaújváros că ați îndeplinit
cu exactitate toate solicitările noastre, suntem foarte încrezători că putem petrece o
zi minunată împreună în Bonţida!

Szeged, 30 august 2021

Toate cele bune:

                                                                  Organizatorii CityRocks

 

 

    


