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Et  Metsatöllu  kontsert  suurepäraselt  sujuks,  ootame  korraldajapoolset  külalislahkust  ning  hoolt  ka  kõiges  selles,  
mis  jääb  lava  taha.  Kui  midagi  järgnevatest  punktidest   tundub  arusaamatu  või  ei  ole  võimalik  mingitel  põhjustel  
mõnda  nendest  lihtsatest  asjadest  meie  meeskonnale  pakkuda,  palume  sellest  teada  anda  vähemalt  nädal  aega  
enne  kontserti.  Kui  mõnda  neist  tingimustest   on  ilmselgelt  võimatu  täita,  lahendame  küsimuse  läbirääkimiste  teel.  
1.  RIIETUSRUUM  peab  olema:  
1.1.  Puhas.  
1.2.  Lava  taga,  lava  vahetus  läheduses.  
1.3.  Sama  soe  kui  kontsertlava  (et  rahvapillid  oleks  kontserdi  ajal  hääles).  
1.4.  Korraliku  põrandaga  (kui  kasutatakse  riietumiseks  välitingimustes  telki).  
1.5.  Metsatöllu  meeskonnale  ligipääsetav  kogu  kontserdipäeva  jooksul  (kui  ei  ole  kokku  lepitud  teisiti).  
1.6.  Valvatud  kohaliku  turvameeskonna  poolt.  
Riietusruumis  peab  olema:  
1.7.  Söögilaud.  
1.8.  Väike  laud  akustiliste  pillide  hoidmiseks.  
1.9.  Võimalus  riputada  ülerõivaid  kas  nagisse  või  riidepuule.  
1.10.  Peegel.  
1.11.  Prügikast.  
1.12.  Toolid  või  diivan  vähemalt  üheksale  inimesele.  
1.13.  Vähemalt  5  (viis)  standardset  (euro)  voolupesa.  
1.14.  Piisavalt  valgust.  
    1.15    Paekivi  tükk  40x400x350  mm  9  (üheksa)  tükki  
  
Ansamblil  ja  meeskonnal  peab  olema  võimalus:  
1.16.  Käia  duši  all  riietusruumi  vahetus  läheduses.  
1.17.  Pesta  käsi  sooja  veega.  
1.18.  Kasutada  tualetti,  mis  ei  ole  riietusruumist  kaugemal  kui  20  (kakskümmend)  meetrit  
ning  kuhu  minemiseks  ei  pea  läbima  turvakontrolli   ega  kontserti  vaatama  tulnud  inimmassi.  
  
2.  TOITLUSTUS  
2.1.  Joogid:  
2.1.1.  Värske  kohv  .  
Kohv  ei  tohiks  riietusruumist  otsa  saada  kuni  bändi  
lahkumiseni.  
2.1.2.  Kohvikoor  või  piim,  1  liiter.  
2.1.3.  Teevalik,  kuum  vesi  termoses  (või  veekeedukann).  
2.1.4.  Lauavesi,  ilma  gaasita,  0,5  liitrit  –  24  (kakskümmend  neli)  tk.  
2.1.5.  Mineraalvesi,  gaaseeritud,  0,5  liitrit  –  24  (kakskümmend  neli)  tk.  
2.1.6.  „Pepsi“   (või  mõni  muu  koolajook,  mitte  „Coca   Cola“),  0,5  liitrit  –  6  (kuus)  tk.  
2.1.7.  „Coca   Cola“,  0,5  liitrit  –  10  (kümme)  tk.  
2.1.8.  Hea  mahl  omal  valikul  toidu  kõrvale.  
2.1.9.  „Red  Bull“   energiajooki  –  6  (kuus)  tk.  
2.1.10.  Hea  alkoholivaba  õlu,  0,5  liitit  –  6  (kuus)  tk.  
2.1.11.  Hea  hele  õlu,  0,5  liitrit  –  24  (kakskümmend  neli)  tk.  
2.1.12.  Hea  tume  õlu,  0,5  liitrit  –  6  (kuus)  tk.  
2.1.13.  Hea  punane  vein,  0,75  liitrit  –  1  (üks)  tk.  
2.1.14.  Rumm   või  viski  (Jack  Daniels  või  Jameson)  2  liitrist  pudelit  
2.1.15.  Konjak  (võib  ka  olla  brandy)  –  1  (üks)  pudel.  
  
NB!!!  Backstage  peab  olema  ettevalmistatud  crew  saabumise  ajaks
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2.2.  Söögid:  
Metsatöllu  meeskonnas  ei  ole  taimetoitlasi  ega  allergikuid.  Toiduks  võib  pakkuda  kõike,  mis  on  tervislik,  
hea  ja  värske.  Eelistame  alati  orgaanilist  säilitus-  ja  värvainevaba  toitu.  Kindlasti  peab  olema  võimalus  
einestada  hiljemalt  1  (üks)  tund  enne  kontserti.  
  
Kohale  jõudes:  
2.2.1.  Hea  keskmise  röstiga  kohv  (värske,  2  x  2-liitrises  termoses,  crew  saabumise  ajaks).  
2.2.2.  Võileivad  üheksale  mehele  (täisteraleib,  sai,  toorjuust,  sink,  mozzarella,  roheline  salat,  tomat)  
või  valik  erinevaid  komponente   võileibade  valmistamiseks  kohapeal.  
2.2.3.  Värsked  puuviljad  vabal  valikul.  
2.2.4.  Šokolaad  vabal  valikul.  
2.2.5.  8  (kaheksa)  väikest  topsi  jogurtit.  
2.2.6.  Piisavalt  söögiriistu,  lusikaid-nuge-kahvleid   (mitte  plastmassist),  kohvitopse,   joogitopse,   salvrätte.  
Vähemalt  1,5  (poolteist)  tund  enne  kontserti:  
  
2.2.7.  9  (üheksa)  praadi.  (Mitte  kiirtoit;;  pizza,  hamburger  vms.)  
Pärast  kontserti:  
2.2.8.  Võileivad  üheksale  mehele  (nt.:  täisteraleib,  toorjuust,  sink,  mozzarella,  roheline  salat,  tomat)  
või  valik  erinevaid  komponente   võileibade  valmistamiseks  kohapeal.  
3.  Tarvikud:  
3.1.  8  (kaheksa)  suurt  puuvillast  käterätikut.  
3.2.  4  (neli)  väikest  puuvillast  käterätikut.  
  
  
Küsimuste  korral:  
Janno  Antsmäe  
janno@metsatoll.ee  
+372  5656  8548  

