
 של גידי ליבנה מפרט טכני
 

  :הגעה )1
  נא לוודא שהמקום זמין.גידי יגיע למקום האירוע עד חצי שעה לפני תחילת המופע. *
איש מטעם המזמין שיסיע לגידי להביא את הציוד תהיה עזרה  במידה ואין חניה קרובה לאירוע,*

 מוערכת ביותר.
 .לצורך הכנות מאיזור בו יתקיים המופענפרד  ופרטי לחדר סגור*גידי זקוק 

 
  :קידום מופע )2

לשמור על תוכן שלכם, אנא נסו  מוזמניםבמידה והנכם מפרסמים את קיום המופע בקרב *
מפרסום המופע תחת המילים "קסום", "אמן חושים" או מנע ילהמומלץ  המופע כהפתעה.

 מפתיע".  הומוריסטי"סטנדאפיסט". גידי מציע לקרוא להופעה "מופע 
 ובכל תמונה המופיעה באתר שלו לצורך קידום המופע.  גידי ליבנהניתן להשתמש בשם של *
 בקשות מיוחדות לגרפיקה ניתן להשיג ישירות מגידי.*
 

  :מופעמרחב  )3
 מטר עומק.  2-מטר רוחב ו 3.5המופע דורש מרחב של *
 ניתן להתייעץ עם גידי. הגובהלגבי איש דרושה פלטפורמה מוגבהת.  120-לקהל הגדול מ*
 

  :רקע )4
  לפני הבמה חובה לכבות אותו לפני תחילת המופע.\*במידה יש מסך מקרן או לדים מאחורי

דאוג לבמידה יש מאחורי מרחב המופע חלונות, מראות או משטחים משקפים אחרים. חובה *
 לכסותם או להסתירם שכן הם מפריעים מאוד להופעה. 

 
 שיבה:י )5

 הישיבה בהופעה היא על גבי כיסאות מסודרים בשורות בלבד. *
 *אין לשבת על הרצפה לרגלי הבמה, לשבת על הבמה או מאחוריה. 

 מטרים.  2*המרחק המקסימלי בין השורה הראשונה לקצה איזור המופע הוא 
איש  100-ישיבה מסביב לשולחנות מאושרת רק בתיאום מראש עם גידי, לקהלים הקטנים מ*

בלבד, כאשר השולחנות פנויים ממזון, אין קישוטים גבוהים המסתירים את המופע, ואין שירות 
 הגשה מכל סוג בזמן המופע

 
 :והגברהתאורה  )6

בצורה טובה בתאורה לבנה או צהובה בלבד  *על המזמין לדאוג שאיזור המופע מואר
  המאפשרת קריאה וכתיבה.

  איש, על המזמין לדאוג שיש ערכת הגברה המספיקה לכמות הקהל. 50-*לקהלים הגדולים מ
 .מיקרופון אלחוטי אחד ושני סטנדים למיקרופון*אנא להכין לגידי 

 לפחות.מטרים  10*מיקרופון חוטי יכול לשמש את המופע במידה והכבל שלו באורך 
 .XLR*בתיאום מראש גידי יכול לספק מיקרופון. נא לוודא שערכת הגברה מקבלת כבל 

 
 תנאי מופע: )7

ת: עמדות פלייסטיישן, *אין לקיים כל צורת בידור או אטרקציה אחרת בזמן המופע לרבו
 שולחנות פוקר, מציאות מדומה, עמדות איפור וכו...

אחרי  ,נאומים באירוע מיקום המופע יהיה לאחר מנה עיקרית\*במידה ויש אוכל או ברכות
 נאומים. \ובצמוד לברכות

לפני בזמן המופע. כל תנועה של צוות שירות תושהה  או לפנות כלים *אין להגיש מזון או שתיה
 סיום המופע.עד ו



 המופע בלבד. לאחרכל אלו יתקיימו "ז האירוע הרקדה או זמן בריכה בלו\*במידה ויש מסיבה
 

 צילום: )8
 מכל סוג שהוא של המופע אינו מאושר ללא תיאום מראש עם גידי.  וידאו *צילום

 לפני תחילת המופע לאורחיו שאין לצלם את המופע.*באחריות המזמין להודיע 
 האורחים מצלם בזמן המופע באחריות המזמין לבקש ממנו בנימוס להפסיק.*במידה ואחד 

 *צילום סטילס מותר בתיאום מראש עם גידי. 
 

 הצגת המופע: )9
 *חובה להציג את גידי לפני תחילת המופע. טקסט לדוגמא יינתן ביום האירוע.

 לפני תחילת המופע ק*כל מוסקת רקע של המקום תופס
 ופע למזמין או לאדם מטעמו.*גידי יספק טקסט להצגת המ

 המופע. לפנימתנות לעובדים וכו' יתקיימו \טקסט\תחרות\נאום\*מומלץ מאוד שכל ברכה
 

 ציוד למופע )10
*לצורך המופע גידי צריך: כיסא ישיבה רגיל ללא משענות ידיים, כיסא בר גבוה, סטנד 

 מיקרופון, ובקבוק מים. 
11(  
 הפרעות במופע )12

במופע יש לדאוג שהם צמודים להוריהם ולא ירצו, יצעקו או  12 *במידה ויש ילדים הקטנים מגיל
 יפריעו בזמן המופע.

יש חבורה גדולה של ילדים (כיתה למשל) יש לוודא שמשאירים את שתי השורות ובמידה 
 הראשונות במופע פנויות לקהל מבוגר.

המופע  ,רוע*במידה ואלכוהול מוגש בזמן האירוע יש לוודא שהמופע מתקיים מספיק מוקדם באי
 .אנשים שיכורים או מסוממים בצורה מוגזמת בקהל לא יכול להתקיים אם יש

 גידי לא מעודד קריאות ביניים והפרעות מצד הקהל וממליץ למזמין לעזור לו למנוע אותם.*
 

 תשלום )13
 בשיק או מזומן. לפני תחילת המופע*יתבצע 

 יום לפני*ניתן לשלם בהעברה בנקאית או אפליקציית תשלום כאשר אישור ההעברה ישלח 
 המופע בלבד. העברת בנקאית אחרי המופע לא תתקבל.

 
 הערות אחרונות: )14

 בתיאום מראש עם גידי בלבד. *כל חריגה מהתנאים הרשומים מעלה מחוייבת
*כל חריגה מתנאים אלו פוגעת באיכות המופע, על מנת לשמור על שמו הטוב ועל מוצר איכותי 

 גידי שומר לעצמו את הזכות, לקטוע את המופע, לשנות את תוכנו, אורכו, ואף לבטלו.
נקות לאחר *המופע של גידי משאיר על איזור הבמה, קלפים וניירות. גידי לא יכול להשאר ל

 המופע. במידה וזאת בעיה יש להודיע לגידי מראש כדי לבצע התאמות במופע.
 
 שאלו יתקיימו ביום המופע ידאגאת תנאי המופע ו יןמתחייב שקרא והבן המזמי

 
 

 חתימה ______________      שם המזמין ____________
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