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Kedves Zenészek! 
 
Mi egy SZÍNHÁZ vagyunk! Ami azért fontos, mert így egyértelművé válik: sem kocsma, sem 
koncerthelyszín nem (vagyunk). Így nem fellépőket keresünk kávézónk pódiumára, hanem 
lehetőséget adunk az alkotók és nézők találkozására. 
Mert van egy hangulatos kávézónk pódiummal, amit szívesen bocsátunk a társművészetek, így 
a zene képviselőnek részére. Amit adunk, az a kulturált, egyedi környezet, egy hangulatos 
kávézó igényes választékkal, jól felszerelt színpad, s a Belváros (Váci utca) adta kivételezett 
helyszín. Közönséget nem tudunk garantálni, hiszen nem olyan régen nyitottunk, így pont az a 
célunk a vendégfellépésekkel, hogy még több potenciális nézőhöz eljussunk. Tehát – ahogy a 
bevételen is – százalékosan osztozunk a közönségszervezésen. 
Nekünk a színház mellett fontos a művészetek jelenléte, de mi összművészetben 
gondolkodunk: komolyzene, igényes könnyűzene, fotó, képzőművészet, irodalom, líra, film, 
tánc - olyanokkal, akiknek megtetszik ez a kulturális tér, akiknek szimpatikusak vagyunk, mint 
színházalapítók, s a művészet szeretete és a művészet iránt érzett alázatunk is közös. 
Így – bár fenntartjuk a szerdákat a (blues, rock, funky, indie, klasszikus zene, esetleg jazz stb) 
koncerteknek –, nem kívánjuk minden áron rendszeressé tenni ezeket az alkalmakat: ha lesz 
zenekar, annak örülünk, ha nem, akkor más művészetet teszünk a pódiumra. 
Tehát, aki pénzt szeretne keresni, annak érdemesebb a budapesti zenei klubokat megkeresnie.  
Aki gyakorolni szeretne, s jazzstandardek egymásutániságával háttérzenét szolgáltatna csupán, 
az is máshol kopogtasson! (Instrumentális jazz formációkat nagyon ritkán várunk, jobban 
preferáljuk a különlegesebb, s lehetőleg énekessel felálló együtteseket, duókat, szólistákat.) 
 
Aki valamiért azt érzi, hogy a zene közös nevezőre hozása az alkotók és befogadók között éppen 
fontos neki, az minket: MŰSOROKAT várunk, kompozíciókat, egyediséget, szerkesztett repertoárt 
– mint a színházban! A tehetséget és a zenébe fektetett munkát szeretnénk viszont látni a 
pódiumszínpadon. 
 
Mindennek örülünk, mindenkivel szívesen együttműködünk, de csak akkor, ha nincs az anyagi 
kényszer. Érthető? Hogy még inkább az legyen (azaz érthető): nem ingyen zenéléseket 
szeretnénk, hanem korrekt, közös felelősségvállaláson alapuló alkalmakat. Ám ha valaki(k) 
„csupán” bemutatkozni szeretnének, netán barátaiknak, ismerőseiknek muzsikálni, azok ne 
várjanak mindezért juttatást, sőt, fizessék meg költségeinket. 
 
De a legfontosabb szerintünk egy személyes találkozás, mert akkor egy pillanat alatt egyből 
kiderül, hogy egymásra találtunk, vagy teljesen mást gondolunk éppen a kultúráról!  
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PEPITA OROSZLÁN ZENÉS ESTEK 
Csütörtök-pénteki napokon, alkalmanként 20.00-22.00 között. 
Kamarakoncert. (Max. 5 fő a színpadon!) 
Férőhely: 54+6 fő |  
belépődíj:  
4 000 Ft (16 db), 3 500 Ft (27 db), 3 000 Ft (8 db), 2 000 Ft (3+6 db) 
 [tánctérrel választott nézőtér esetében – férőhely 46+7 fő:  
4 000 Ft (22 db), 3 500 Ft (11 db), 3 000 Ft (13 db), 2 500 Ft (7 db)] 
 
Az Artisjus szigorú követelései és az energia árak megnövekedése miatt kényszerültünk 
változtatni a díjazáson, aminek lényege: csak olyan zenekarokat tudunk fogadni, akik vállalják, 
hogy a nézőteret 70%-ban megtöltik. Sajnáljuk. 
 
Zenekar tiszteletdíja | a nettó bevétel 95%-a 
melyet számla ellenében azonnali ÁTUTALÁSSAL fizetünk meg a fellépés után. 
Terembérletidíj | 70.000 Ft + ÁFA 
Terembérletidíj 40 fizető néző felett | 30.000 Ft + ÁFA 
50 fizető néző felett terembérletidíj NINCS 
A terembérletidíj a bevételből kerül levonásra, abban az esetben kérünk előre fizetést, ha a 
fellépés napján a jegybevétel nem fedezi azt. 
 
A fellépők 200 Ft/fő jegyárért igényelhetnek zenekaronként max. 7 db vendégjegyet – ami 
természetesen nem számít bele az elszámolásba! (A vendégjeggyel érkezők a zenekarnak 
kijelölt Könyvtárban foglalhatnak helyet!) 
Az 54 ülőhely mellett 6 db állójegyet is árulunk. 
 
(A sokadik félreértés miatt le is írjuk: INGYENJEGYET még hozzátartozónak sem adunk, azaz 
SENKINEK sem, hiszen ezt a kulturális közösségi teret nem azért építettük, hogy valaki a 
minimális hozzájárulás nélkül élvezze a művészetet. Szakmai-, diák-, nyugdíjas-, anyasági- stb. 
jegy sem igényelhető. Reméljük, ezt MINDENKI megérti!) 
 
A színpadi beállást a fellépés kezdete előtt 30 perccel befejezzük! (19.30-ig.) Amennyiben a 
színházteremben előadás van, úgy a színháztermi előadás kezdete előtt 30 perccel fejezzük be 
a beállást. 
 
A Fém Arts & Café nem rendelkezik közönségszervezéssel, így a vendégprodukciók reklámozását 
nem vállalja / tudja megoldani!  



TUDNIVALÓK. 
 
A fellépők fogyasztásra kedvezményt nem kapnak.  
Zenekari tagonként 1-1 presszó- illetve hosszúkávé ingyenes kérhető a pultnál. 
 
Színpadi technikánk CSAK technikusunk, Horváth Máté felügyeletével és/vagy 
közreműködésével használható. A színház technikus a teljes koncertet és beállást felügyeli, a 
fellépőket segíti. 
 
Hangszerek raktározását nem tudjuk vállalni. 
 
A fellépő zenekar tagjai és vendégjeggyel érkező vendégei kizárólag a Kávézó Könyvtár 
részlegében foglalhatnak helyet. 
 
A belépőjegy ára nem változtatható! 
 
 
 
SEGÍTSÉG A SZÁMOLÁSHOZ. 
 
23 (3.500 forintos) fizető néző esetében: 
a nettó jegybevétel 95%-a 61.000 Ft, a fizetendő terembérlet így hetvenezezer helyett  
9.000 Ft + ÁFA 
 
27 (3.500 forintos) fizető néző esetében: 
nincs tiszteletdíj és terembérletidíj sem 
 
41 fizető néző esetében: 
a nettó jegybevétel 95%-a max. 113.000 Ft, ebből levonva a 30.000 Ft terembérletet a tiszteletdíj 
max. 83.000 Ft + ÁFA 
 
60 fizető néző (teltház) esetében: 
a nettó jegybevétel 95%-a 150.000 Ft, ami teljes egészében megfelel a tiszteletdíjnak, azaz 
150.000 Ft + ÁFA 
 
53 fizető néző (teltház) esetében tánctérrel választott nézőtérnél: 
a nettó jegybevétel 95%-a 137.000 Ft, ami teljes egészében megfelel a tiszteletdíjnak, azaz 
137.000 Ft + ÁFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapcsolat: Cziczó Attila +36 30 405 7970 / femartscafe@gmail.com 
Technika: Horváth Máté +36 30 949 0030 / femartscafe@gmail.com                             [érvényes 2023. július 1-től a visszavonásig]  
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nézőterek 
 

koncert 54+6 

 
 

tánctér 43+7 

  



színpadtechnika 
 
 
1 db Behringer X AIR XR16 digitális keverő 

1 db 4+1 fronthangrendszer 

3 db aktív monitorláda 

3 db Shure SM58 énekmikrofon 

1 db Shure SM57 hangszermikrofon 

1 db Shure PG57 hangszermikrofon 

1 db Soundking ED 007 lábdob mikrofon 

3 db gémes mikrofonállvány 

3 db álló mikrofonállvány 

1 db Nemesis NA-320 basszuserősítő 

1 db Yorkville basszusláda 

 


