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Podrobná příručka pro hostitele
obsah
2
2
3
3
3
3
4
4
4

úvodem
co je to domácí koncert?
jak vybrat místo?
jak vybrat termín?
co dál?
bed&breakfest
garance
kloubouk
seznam hostů

5

propagace

6
6

jdeme do finále
den koncertu

7
8

den po koncertě
na co dát pozor?

8

nebuď nikdy sám

6
6
6

6
7
7
7
7
7

8
8

9
10
11

dvakrát měř
6-8 týdnů před koncertem
2-4 týdny před koncertem

příprava
hosté jsou tu!
dvacet minut před koncertem
pár minut před koncertem
uvedení koncertu
po koncertě

zlý soused
ochranný svaz autorský
příloha I
příloha II
příloha III

ukázkové pozvánky
koho pozvat?
o autorovi // inspirace // použití příručky

děkuji
všem svým hostitelům, hudebním parťákům a věrným příznivcům.
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jan@janrepka.cz
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DOMÁCÍ KONCERT
Podrobná příručka pro hostitele

D

omov byl vždycky nejpřirozenějším centrem lidové (tedy folkové) písně. A naopak: Hudba a zpěv provázejí
nejhlubší zážitky a vzpomínky každého člověka. Lidé si odjakživa zpívali při práci venku a po práci doma, často
za doprovodu houslí, kytary nebo piana. Dětské pokojíky a kuchyně bývají většinou první malou scénou
začínajících hudebníků, v obýváku a u táboráku na zahradě později probíhají jejich premiérové koncerty a na horských chatách
a rodinných oslavách pak velkolepé a početné jamsessiony. Setkání rodiny a přátel na celém světě přirozeně provází hudba.
Domácí koncert v našem pojetí má takové setkání cíleně povzbudit. Domácí prostředí se v našich očích stává rozumnou
alternativou vůči veřejným, více či méně neosobním prostorám, kde příliš mnoho pozoruhodných a nadaných muzikantů
příliš často naráží na jednu nepříjemnou věc: Nezájem.
A právě živý zájem a nasazení hostitele je základem každého domácího koncertu. Dobrá návštěva a hladký průběh večera
leží z větší části na jeho bedrech a zaslouží si proto mimořádný respekt a poděkování. Následující řádky vás nemají za úkol
postrašit, nýbrž povzbudit a být vám ku pomoci. Budete-li mít tato doporučení na paměti, je úspěch a všestranná
spokojenost téměř jistá. Zkušenosti mnohých to dokládají (viz obrázky v průběhu celého textu).

co je to domácí koncert?
Domácí koncert je koncert jen pro zvané, pořádaný v domácím prostředí, a to hostitelem, který tak činí nezištně.
Domácí koncert zpravidla:
• navštíví 20-50 lidí
• očekává od každého 100-200 Kč do klobouku (pro umělce)
• doprovází lehké občerstvení paní domácí, případně systém co-kdo-přines
• přiláká hostitelovy přátele, příbuzné, sousedy, kolegy a spolužáky, případně několik příznivců daného umělce
• nevyžaduje žádnou (event. žádnou náročnou) zvukovou techniku
• svědčí intimní atmosféře a vysoké pozornosti – diváci sedí velmi blízko, od umělce je nedělí pódium a žádné rušivé prvky
• trvá 2 x 40-50 minut s přibližně 20minutovou přestávkou uprostřed
• přeje bezprostřednímu obchodu (prodej CD, knih, zpěvníků apod.) více než tradiční kluby
• zbavuje umělce starosti s ubytováním, večeří a snídaní
Důležité je v uvedení této stručné charakteristiky slovo zpravidla. (Setkáte se s ním i později.)
Každý domácí koncert je samozřejmě otázkou konkrétní domluvy mezi umělcem a hostitelem.
Podstatným znakem domácích koncertů je právě jejich různorodost, neformálnost prostředí a osobnost hostitele.
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jak vybrat místo?
Podle možností, s citem a dobrým odhadem. V létě se dá docela dobře hrát venku –
na dvoře, na zahradě, u ohně –, většina domácích koncertů se ale odehrává uvnitř –
v obývacím pokoji, v jídelně, v hale, ve sklepě nebo na půdě. (Ostatně i v případě
venkovní scény je třeba mít vždycky také krytou variantu.)
Je třeba zvážit, která místnost sama o sobě svou dispozicí, atmosférou a kapacitou
vybízí k dočasné úpravě v koncertní sál. Možná bude zapotřebí trochu uspořádat
nábytek, postavit pohovku ke stěně, uvolnit místo pro co nejvíce židlí apod. Pokud jde
o hlediště, jednoduchá rada zní: Dojdou-li židle domácí, je čas zapojit sousedy. Beztak se
na koncert také chystají, nebo ne?
Při odhadu kapacity nespoléhejte na oko, zpravidla se do vašeho obýváku vejde víc lidí,
než si myslíte. Ideální kapacitu nejlépe stanovíte tak, že místnost nanečisto vyklidíte (stůl
ven, barovky ke zdi, před ně pohovky a zbytek židle, stoličky a polštáře) a místa
jednoduše spočítáte.
Nezapomeňte na scénu (dva čtvereční metry), její pozadí (knihovna, krb, okno, závěs)
a osvětlení (dvě stolní lampy).
TIP:
Jestliže se vám zdají vaše vlastní možnosti nedostatečné (jako že určitě nejsou),
angažujte někoho ze svých přátel a uspořádejte koncert u něj. Řada možností se pak
otevírá v dalších méně či více veřejných místech (školní třída, klubovna, čajovna,
kavárna, knihovna apod.), pro takové scény ale obvykle přestávají platit pravidla
domácího koncertu.

jak vybrat termín?
Při výběru termínu je zpravidla třeba vyjít vstříc koncertnímu kalendáři umělce.
Domluva je ovšem vzájemná. Jako hostitel víte nejlépe, které dny jsou pro vaše přátele
a pro vás lepší než jiné. Oblíbenými a tzv. snazšími dny bývají pátek a sobota; v průběhu
pracovního týdne může být organizace hektičtější a zájem diváků nižší, ale pravidlo to
není. Umělec nepotřebuje zaplnit jen víkend, ostatně jeho nejdůležitější úkol je učinit
všední večer svátkem.
TIP:
Při volbě termínu mějte na paměti místní konkurenci (městské slavnosti, festivaly,
koncert Jarka Nohavici, návštěva amerického prezidenta, mistrovský zápas místních
fotbalistů) a snažte se takovému časovému konfliktu vyhnout. Také buďte obezřetní,
pokud chcete koncert spojit s oslavou narozenin nebo zapíjením svobody. Lépe je
soustředit pozornost hostů čistě na hudbu.

co dál?
Jakmile je domluven termín, čas a místo konání, je třeba dohodnout se s umělcem na
odměně, na způsobu propagace a míře a formě publicity. Každý hostitel je jiný a každý
umělec má jiné nároky, a ty se mohou lišit turné od turné, ba koncert od koncertu.
Buďte otevření a konkrétní, pokud jde o vaše představy, a mějte pochopení, pokud
nebudou úplně odpovídat představám toho druhého.
bed&breakfest
Je nepsaným pravidlem, že hostitel poskytuje umělci nocleh, večeři a snídani. Před
koncertem potěší jednak drobné občerstvení (voda, káva a čaj, případně trocha ovoce),
jednak oddělená místnost pro přípravu nebo odpočinek (ložnice, pokoj pro hosty,
kancelář).
Podomní umělci obvykle nevyžadují přehnaný luxus. Kdyby to všude vypadalo jako na
obrázku vlevo, ještě by si na něj zvykli. Avšak samostatná místnost, do které se mohou
před koncertem nebo během noční afterparty uklidit, je základ. Pokud jí nedisponuje
hostitel samotný, určitě se najde kamarád v okruhu deseti minut chůze od místa
koncertu.
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garance
Zvláště budete-li hostit profesionální, poloprofesionální nebo vzdálenější umělce,
můžete se setkat s žádostí o minimální peněžitou garanci. Nejde o nic jiného než o jisté
pokrytí přímých nákladů s koncertem spojených (cesta, čas). Většinou jde o částku mezi
1-2.000 Kč/osobu. Neznamená to, že ji budete muset platit z vlastní kapsy – obyčejně
se do klobouku vybere více. Je to jen pojistka pro případ, že návštěvnost zůstane
za očekáváním. I tehdy však jako hostitel částku pouze dorovnáte.
Jestliže hostitel nemůže nebo nechce riskovat vlastní peníze, nic se neděje. Je pravděpodobné, že se umělec spokojí pouze s kloboukem. Patřičné zadostiučinění může být
ostatně také nepeněžního charakteru. Někdo nabídne pohostinský pokoj na více nocí,
někdo připraví svačinu na další cestu, jiný nabídne druhý den odvoz na vlak apod.
Jistá garance nicméně spolehlivě rozptyluje umělcovy obavy ze ztráty a dovoluje mu
s lehčím srdcem odjet o dům dál a dříve či později se zase vrátit. Stojí za úvahu, jestli
mezi nejbližšími přáteli nenajdete spřízněné nadšence, s jejichž pomocí byste požadovanou garanci dali dohromady; případně jestli se ve vašem okruhu nenajde dostatečně
zaujatý a solventní sponzor nebo mecenáš.
klobouk
Domácí koncert – vzhledem k tomu, že jde o neveřejný a nekomerční typ akce – nezná
slovo vstupné. Formálně a navenek jde jen o soukromý společenský večírek. Proto je
vstup výhradně na pozvání, neprodávají se žádné vstupenky a koncert se nehlásí
obecnímu úřadu ani ochranným svazům.
Pozvaní návštěvníci však musí vědět, že se od nich očekává chování jako na koncertě. To jest
včasný příchod, vysoká pozornost a dobrovolný příspěvek do klobouku. Jeho doporučená
výše se zpravidla pohybuje mezi 100-200 Kč, podle předchozí domluvy a renomé
umělce.
Samozřejmě není zapotřebí mít u vchodu vyhazovače. Na koncert se sice možná dostaví
i přátelé, kteří mají právě obě kapsy vysypané, to by však neměl být důvod, aby zůstali za
dveřmi. Také za menší děti pochopitelně rodiče platit nemusí. Chybějící příspěvky buď
dorovná hostitel/mecenáš nebo se ztratí (přijde-li dostatek dalších lidí).
TIPY:
Kvůli absenci oficiálních vstupenek a předprodeje se může hostitel setkat s určitou
nespolehlivostí hostů. Základní prevencí je osobní poznámka kladoucí každému
z pozvaných na srdce, že se vážně očekává jeho závazná rezervace – zčásti pro velmi
omezenou kapacitu (ano, domácí koncerty jsou v pravém slova smyslu exkluzivní), zčásti
pro dobrý odhad velikosti stolu s občerstvením.
Jiná metoda zavádí domácí rezervenky, jejichž včasné zakoupení může slibovat nižší cenu
(osvědčený trik) a hlavně jistotu, že jejich držitelé opravdu přijdou. Cenu takových
rezervenek je třeba opatrně odměřit (podle kapacity, odhadu hostitele a požadavků
umělce). Zde se nabízí volné pole pro vynalézavost hostitele (mimořádná edice ručně
malovaných rezervenek aj.)
seznam hostů
Ruku v ruce s úvahami o tom, kde, kdy a za jakých podmínek (tedy zda vůbec) koncert
uspořádat, jde realistická prognóza návštěvnosti. Jeden z prvních úkolů hostitele je sestavit
co nejdelší seznam hostů.
Některým lidem nečiní svolávání třídních srazů, studentských party, společných výletů
nebo pořádání narozeninových oslav žádný problém. Mají spoustu živých kontaktů, jsou
začleněni v mnoha zájmových skupinách a klubech, jsou sami zkušenými organizátory
a přirozenými vůdci. Většina z nás musí nicméně přípravě věnovat zvláštní úsilí.
Nejlepší je vzít papír a tužku a okamžitě načrtnout první hrubý seznam hostů.
Neomezujte se jen na okruh lidí, který potkáváte pravidelně a často nebo které znáte
osobně. Připište každého, kdo vás napadne.
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Nezapomeňte i na vzdálenější přátele: Nezřídka se stává, že na domácí koncert váží
někdo hodinovou cestu autem nebo vlakem. Určitě zahrňte do seznamu kolegy z práce,
spolučleny hnutí, stran a klubů, bývalé spolužáky, rodiče kamarádů vašich dětí a hlavně
sousedy.
Nevylučujte nikoho jen proto, že by – jak ho znáte – určitě nepřišel. Často se stává,
že nejnadšenější pokoncertní reakce přicházejí přesně od téhle skupiny návštěvníků.
(Kdo čeká méně, bývá spokojenější.) Vaše emailové pozvánky budou odkazovat na video
a audio ukázky hostujícího umělce, každý tedy může návštěvu koncertu zvážit sám.
Nejúčinnější je ovšem osobní ústní pozvánka a doporučení. Zvykněte si zvát každého,
koho do dne konání koncertu potkáte; pokud ho nemáte, vyžádejte si zároveň jeho
email. Budete překvapeni, na kolik lidí jste původně zapomněli.
Přestože budete většinu hostů zvát patrně prostřednictvím internetu (email, Facebook),
doporučujeme vést si záznam o pozvaných a postupně potvrzujících hostech v papírové
podobě a nosit ho stále při sobě.
Pokud budete mít pocit, že zájem převyšuje kapacitu, založte seznam čekatelů. Dva dny
před koncertem se obvykle ukáže, že 10-20% původně potvrzených hostů nakonec
nepřijde, a to je chvíle zavolat náhradníkům.

propagace
Je čistě otázkou domluvy s umělcem, o jak širokou publicitu se pokoušet. Obvyklá
návštěva domácího koncertu je 25-40 lidí, tedy počet reálně dosažitelný čistě osobními,
telefonickými a emailovými pozvánkami hostitele. 30 lidí, to je 15 párů, to je 15 přátel
s partnery nebo jedním kamarádem.
Co přiměje člověka k tomu, aby se vypravil na domácí koncert?
1. Má radost, že si na něj vzpomněl starý kamarád; osobní pozvánka vždycky potěší.
2. Zdá se, že je to dobrá záminka pro setkání s kumpány; mohl by to být zase po čase
velmi příjemný večírek.
3. Zvědavost. Domácí koncert, to je dost neobvyklá věc.
4. Hm, proč ne.
5. Enormně ho zajímá daný umělec a jeho hudba.
To znamená jediné: Zásadní je propagovat koncert na stejně osobní úrovni, jako kdyby
se jednalo o nějakou oslavu. Ať už dáte přednost telefonu, chatu nebo emailu, osobní
kontakt je rozhodující. Širšímu okruhu známých můžete samozřejmě poslat oficiální
emailovou pozvánku (e-poster), ba mnohdy lze otisknout i článek v místním tisku, avšak
skupina přátel, které pozvete osobně, by měla zaplnit většinu míst.
Aby se o domácím koncertu dozvěděli také dřívější fanoušci daného umělce, je zapotřebí
živá spolupráce z jeho strany. Včasná emailová pozvánka je samozřejmostí. Otázka je,
jestli má být anonce koncertu zveřejněna také na webových stránkách, na facebooku,
případně na plakátech ve vsi.
Obecně vzato, čím otevřenější propagace, tím větší šance na přilákání cizích/nových
návštěvníků. Avšak je třeba být obezřetný, pokud jde o zveřejněné informace. Domácí
koncert je z titulu neveřejná akce, proto také nikde nesmí být uvedeno slovo vstupné
a proto je také nutné potvrzení účasti. Zpravidla vypadá veřejná informace na webu takto:
20/9/2011 | 19:30 | Ostrava, domácí koncert
Neveřejný akustický koncert. Kapacita omezená. Nutná rezervace.
Máte-li zájem o osobní pozvánku a podrobnosti, napište mi prosím email na adresu jan@janrepka.cz.
TIPY:
Přátele, kteří daného umělce neznají, nejspolehlivěji naláká půjčené CD, případně odkaz
na nejlepší videozáznam na webu. Osobní doporučení hostitele to ovšem jistí.
Zkušenější umělci dodávají s dostatečným předstihem plakáty, letáky nebo jiné materiály
použitelné pro reklamu v místní knihovně, škole nebo na autobusovém nádraží. Nikdy
nevíte, koho taková neobvyklá pozvánka zaujme.
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dvakrát měř
Emailovou pozvánku formulujte co nejosobněji, dvakrát překontrolujte odkazy a údaje
(adresu, kontakt, datum a čas) a zvýrazněte nutnost rezervace místa. Stylovému designu
a fantasii se meze nekladou, vlastnoručně vyrobený plakát dělá divy! Ukázkovou
pozvánku najdete v příloze.
Podívejte se na webové stránky umělce, jestli oba propagujete stejné datum a čas.
6 - 8 týdnů před koncertem
Zatímco prvních deset jistých hostů budete mít pár hodin po potvrzení koncertu (bratr
partnera, sousedi, nejbližší přátelé a kolegové z práce), širší okruh oslovíte teprve první
emailovou pozvánkou. Zvláště koná-li se koncert o víkendu, vyplatí se s tímto emailem
neotálet.
2 – 4 týdny před koncertem
Necelý měsíc před koncertem by měl mít hostitel o reálné návštěvnosti už jasnější
představu. Zbývající volná místa se mu naplní tím lépe, čím šikovněji je nabídne – na
místě je emailové připomenutí, zeď facebooku, pracovní/školní nástěnka, případně
redakce místního týdeníku. Stále ovšem platí, že zájemci si musí vyžádat osobní pozvání.
Významně mohou s propagací pomoci dva tři aktivní přátelé. Jen kdyby každý z nich
přitáhl další tři čtyři lidi, může to ve výsledku znamenat rozdíl mezi „no, nebylo úplně
plno“ a „jo, to bylo tehdy, jak obývak málem praskl ve švech!“.
Udržujte si přehled o všech potvrzených i o nadějných, byť zatím nerozhodnutých
hostech.

dva až tři dny před koncer tem aneb
jdeme do finále
Připomeňte všem potvrzeným hostům, že se vzácný večer blíží, a ubezpečte je, že s nimi
opravdu počítáte a že se na setkání s nimi velmi těšíte. Je-li orientace v terénu složitější,
přiložte mapku a přesný popis cesty. Pro příchod se obvykle uvádí půlhodina až hodina
před začátkem koncertu, aby byl dostatek klidného času pro aklimatizaci, přivítání,
konverzaci a občerstvení.
Upřesněte, mají-li hosté také přinést něco k pití a jídlu a kolik by se ještě hodilo
rybářských židliček, štokrlat a polštářků.
Pokud máte ještě neobsazená místa, učiňte z toho hit a nabídněte je jako last-minute
v krátké zprávě na facebooku. Případně požádejte tři čtyři nejbližší přátele, ať udělají
totéž nebo ať se zamyslí, jestli by se nenašel ještě někdo z jejich okruhu.
Připravte cedulky a šipky, například:
• doporučený příspěvek: 150 Kč
• prosíme zavírejte dveře, aby neutekla kočka
• další koupelna v patře
• prosíme kuřte jen venku
• vyčkejte do konce písně, pokud už se hraje

den koncertu
příprava
Žádné obavy – všechno je promyšleno, diváci jistí a umělec na cestě. Zavolejte mu
dopoledne, v kolik hodin ho máte přesně očekávat a jestli bude jíst raději před
koncertem nebo po něm. Připravte pohostinský pokoj tak, aby se v něm mohl
bezprostředně po příjezdu zabydlet. Vítaným osvěžením krátce po příjezdu – zvlášť je-li
předchozí cesta dlouhá – bývá sprcha.
Připravte svůj domácí koncertní sál tak, jak jste si to při první úvaze vyzkoušeli nebo
načrtli. Zvláštní pozornost věnujte scéně, jejímu pozadí, nasvícení a příchodu na ni.
Nikdo neočekává žádnou Lucernu, tím spíš ale může příjemně překvapit vkusná
dekorace. Osvětlení scény stolní nebo pokojovou lampou dělá divy.
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Místa k sezení seřaďte podle výšky (barové židle nebo vyšší úzký stůl u zdi vytvoří
hotovou tribunu!) a všechny židle otočte pokud možno čelem k účinkujícímu.
Ve spolupráci s účinkujícím vymyslete vhodné místo a nasvícení podpisového stolku s
cédéčky, knihami a prográmky.
hosté jsou tu!
Mějte po ruce seznam hostů, tak si udržíte dobrý přehled, na koho ještě počkat nebo jak
lépe identifikovat cizí návštěvníky. Po přivítání usnadněte hostům orientaci v domě,
naveďte je ke klobouku a následně ke stolku s občerstvením.
Je-li na místě pár vašich nejbližších, požádejte je, ať bez váhání zaujmou přední řady. Je
to sice záhada, ale i dospělí lidé mají tendenci sedat si jako v první třídě. Pár vzorných
studentů proto neuškodí.
dvacet minut před koncertem
Tím, jehož úkolem je učinit z jednotlivých, návzajem se třeba neznajících skupin
návštěvníků koncertní publikum, je hostitel. Zdůrazňoval-li v emailech a při osobních
pozváních dostatečně jasně, že půjde o koncert, nikoli o party, nebude to žádný
problém. Přesto se sluší 20 minut před začátkem říci:
„Vítejte! Ciťte se tu prosím jako doma, ale chovejte se spíše jako v divadle. Tak do 15
minut od této chvíle by bylo dobré, kdybyste zaujali svá místa. Zatím si můžete naposled
odskočit, zbaštit ještě jeden chlebíček a dolít hrnky a sklenky.“
TIP:
Pohodový poslech i soustředěný výkon mohou výrazně narušit velmi malé děti. Ukažte
jejich rodičům ještě před koncertem, kde je mohou v případě nouze ukonejšit tak, aby
nerušily ostatní. Není to zanedbatelná prevence: Zatímco o jednom capartovi nemusíte
dvě hodiny ani vědět, jinému stačí pár minut, aby se stal opravdovou hvězdou večera on.
pár minut před koncertem
„Ještě jednou, prosím zaujměte pomalu ale jistě svá místa, za chvilku začnem. První část
koncertu bude trvat přibližně tři čtvrtě hodiny, pak bude přestávka na protažení a na
další výměnu tekutin a pochutin. Vypněte si prosím zvonění a – těšte se!“
uvedení koncertu
Chvíle, kdy se postaví hostitel (nebo jeho mluvčí) před publikum, je ideální pro
zklidnění posledních příchozích. Jakmile je opravdu ticho, stačí jen málo:
„Jsem rád/a, že jste dnes večer přišli. Nikdy jsem si nemyslel/a, že by se z našeho
obýváku mohl stát koncertní sál, ale díky vám se to podařilo! Prosím přivítejte našeho
dnešního hosta: z daleké Prahy až do našeho obýváku nám dnes přijel zahrát a zazpívat
písničkář Jan Řepka!“
po koncertě
S radostí a pokorou přijímejte gratulace, případně nenápadně sondujte, jestli by se za
nějakou dobu podobný koncert nemohl opakovat. Nezapomeňte požádat o email ty,
jejichž adresu ještě nemáte.
S účinkujícím se vyrovnejte stranou a v soukromí, až odejdou poslední hosté.

den po koncertě
Pošlete všem účastníkům krátký děkovný email a požádejte je o spolupráci při
organizaci a propagaci dalšího případného koncertu.
Sepište si kritické poznámky, dokud máte včerejšek v čerstvé paměti. První uspořádaný
koncert nebude nejspíš poslední a vždycky je co zlepšovat.
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na co dát pozor?
zlý soused
Z hlediska práva je domácí koncert soukromým večírkem, do kterého nikomu
nezvanému nic není. Jak ale víme, stačí jeden nepřejícný soused, aby se skvělá
společenská událost zvrtla.
V našich podmínkách můžou nastat dva hlavní důvody, proč by někdo cizí dělal
nepříjemnosti. Prvním je nadměrný hluk (zvlášť při použití zesilovací zvukové techniky
nebo při venkovním koncertě), druhým závist a podezření z domnělého veleúspěšného
soukromého podnikání.
Nejlepším řešením je na takovou eventualitu myslet a preventivně si ze sousedů udělat
přátele, pozvat je na koncert také a jednoduše jim tak ukázat, jak bohulibou kulturněspolečenskou činností se jejich soused zabývá.
ochranný svaz autorský
Existuje několik ochranných organizací, které mají právo vybírat poplatky za jakoukoli
veřejnou hudební produkci chráněných děl. Tyto peníze později redistribuuje daným
autorům a interpretům. Přestože jsou domácí koncerty v zásadě neveřejné, může se stát,
že vzbudí nechtěný zájem těchto svazů (zejména OSA a INTERGRAM) a po hostiteli
bude vyžadováno zaplacení licence.
Pokud propagujete svůj domácí koncert veřejně (plakáty na veřejných prostranstvích,
letáky, noviny, obecní rozhlas), riziko takové konfrontace stoupá. Proto doporučujeme
NEZVEŘEJŇOVAT na těchto materiálech nic jiného než datum, čas, obec, ulici,
program a emailovou adresu, na níž je třeba požádat o osobní pozvánku. V žádném
případě na veřejnost nepatří žádná zmínka o vstupném. Jediná povolená slovní vazba je
doporučený příspěvek, ale i tuto informaci je lépe ponechat pouze pro skutečné zájemce.
Tahle opatrnost se možná zdá trochu krkolomná, ale jde jen o preventivní opatření.
Kdyby se do toho zástupci OSA přeci jen přimotali, měli by se spokojit s pravdivým
ujištěním, že „se jedná o čistě soukromou, rodinnou akci“. V případě potíží každopádně
kontaktujte daného umělce, s podobnou situací by vám měl pomoci.

nebuď nikdy sám
Domácí koncert dává všem zúčastněným mimořádnou možnost přímé participace.
Nikde není napsáno, že musí hostitel všechnu práci zastat sám. Kdokoli z jeho přátel
určitě rád pomůže
• s propagací
• s přípravou občerstvení
• s rozléváním nápojů
• s přípravou a dekorací koncertního sálu
• s výrobou a instalací orientačních cedulí a šipek
• s vybíráním do klobouku
• s ubytováním a dopravou
• s úklidem
Reprodukovaná hudba (v televizi, na internetu, v mp3 přehrávačích, v rádiu, na ulicích)
dnes naprosto a bezostyšně válcuje tu živou, masová média tomu jen pomáhají a provozovatelé menších kulturních stánků jsou na tom pomalu stejně jako malé české krámky
s potravinami (je u vás vůbec ještě nějaký takový?). Pravda, ještě se najdou vyprodané
sportovní haly, kde si lidé za dva tisíce kupují dvouhodinové zážitky, ještě se stojí fronty
na předprodej (byť jen u jednoho jediného českého písničkáře), naprostá většina
vynikajicích nebo přinejmenším zajímavých místních hudebníků však naráží a pomalu
hyne na těžký nezájem a nevážnost.
Domácí koncert představuje vůči tzv. velkému světu živoucí a smysluplnou alternativu.
Pořadatelem se stávají samotní fanoušci, koncertním sálem jejich pokoj a koncert se
mění v přirozené společenské setkání, tolik důležité pro posílení místní komunity.
Chybí-li ve vaší obci kulturní akce na úrovni, připravte ji sami! Do it yourself!
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ukázková emailová pozvánka
Písni uši!
Uděláte mi velkou radost, přijmete-li mé pozvání na mimořádný koncert, který pořádám přímo u sebe doma!
Zahrát a zazpívat přijede z Kutné Hory až do našeho pokoje známý jogín a rebel Pepa Nos // www.pepanos.cz
Pepa u nás poprvé představí svoje nové album Bůh v hotelu Balkán, s nadhledem sobě vlastním připomene rok '89
a současný stav společnosti okomentuje svými nestárnoucími písněmi o lidské blbosti a závisti.
Koncert je pouze pro zvané, tedy především pro vás, vaše blízké a přátele.
Vzhledem k omezené kapacitě (28 míst) vás prosím o závaznou rezervaci místa.
Nejlépe obratem emailem (jan@janrepka.cz) nebo telefonicky (777 907 733).
Datum:
Čas:

středa 23. 11. 2011
18:18 polévka
19:19 začátek koncertu
Místo:
Slezská 120, 5. patro (zvonek Řepkovi)
Očekávaný příspěvek: 120 – 150 Kč
Koncert bude trvat přibližně dvě hodiny, včetně 20-25minutové přestávky.
V auditoriu mi chybí asi deset židlí, takže případné polštářky nebo pár skládacích židlí se neztratí.
Po koncertě nabízím spaní (na zemi ve spacáku) asi tak třem čtyřem zájemcům.
Je dost možné, že se bude zpívat i po koncertě.
Kdo by mi chtěl trochu pomoct s přípravou, budu rád.
Těším se na vaše odpovědi,
Na viděnou.
Jan.

ukázková pozvánka
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koho pozvat?
Především: Buďte vybíraví. Není žádný důvod pořádat koncert někoho, kdo vás osobně
nijak zvlášť neoslovuje. Existuje dlouhá řáda výborných a sympatických umělců, kteří
vaše případné pozvání určitě s chutí a seriózně zváží.
Co musíte zvážit vy, to je velikost a kapacita vašeho koncertního sálu (proto se nejspíše
uplatní písničkáři a dua), vkus vašich přátel (pokud jste v celém širém okolí jediný, kdo
má rád jazz, není asi nejlepší nápad zvát si domů jazzové kvarteto), předpokládaná míra
hlasitosti (zvláštní pozornost zaslouží bicí a dechové sekce) a samozřejmě nároky
daného umělce (více než 4 až 5 tisíc patrně bez mecenáše nebo sponzora nezaručíte).
Buďte ale klidní, i po tomto filtru vám zbude hodně dlouhý seznam skvělých
muzikantů, pokud se jen trošku orientujete anebo budete-li jen trošku hledat.
Nejlepšími pomocníky budiž přátelé (a jejich oblíbenci), místní festivaly (a komornější
čísla, která vás tam zaujmou) a – ovšem – internet. Záměrně nejmenujeme tradiční
média (TV, radio, denní tisk), které v tomto směru nejlepším zdrojem nápadů opravdu
nejsou.
Pokud jde o ten internet, budete-li hledat nové zajímavé tváře a hlasy, doporučujeme
projet ze všeho nejdřív spřátelené nebo jinak blízké weby vašich oblíbenců. Podívejte
se, s kým v minulosti hrál váš favorit, koho má ve svých odkazech nebo koho zmiňuje
na koncertech nebo v příspěvcích na svých stránkách. S většinou písničkářů se na
hostování domluvíte osobně, kontakt určitě najdete na jejich stránkách.
Chcete-li konkrétní adresy pro začátek, doporučujeme jednak archiv pořadu Open Mic
POTRVÁ [www.openmic.eu/archiv.php], kde najdete dlouhý seznam přímých odkazů
na písničkáře a komorní formace nejrůznějších žánrů a úrovní, jednak hudební tržiště
Bandzone [www.bandzone.cz], které nabízí v našem prostředí asi nejobsáhlejší přehled
hudebních profilů. Zajímá-li vás především akustická (nejen folková) scéna, podívejte se
na stránky ezinu Folktime [www.folktime.cz] a zde zejména na hodnocení hudebních
alb [www.folktime.cz/desky], které vám může dost napovědět o tom, co stojí za pozornost, i když jste o tom dosud nikde neslyšeli. A nemusíte zůstat u posledních let.
Pokud byste po přečtení této příručky opravdu rádi uspořádali koncert a přitom stále
netušíte, odkud to vzít a kde začít, zkuste si na internetu najít a poslechnout následující
písničkáře a dvojice. Všichni mají s komorními koncerty bohaté zkušenosti a projevíte-li
o jejich vystoupení živý zájem, určitě se s nimi osobně domluvíte.
27, Beata Bocek, Alasdair Bouch, Dáša fon Fľaša, Marek Dusil, Vítek Eliáš, Martin
Hejnák, Žofie Kabelková, Adam Katona, Edo Klena, Katarína Koščová, Justin Lavash,
Lav-Lav, Jano Majerčík, Mapleafs, Monty, Stefan Osciatka, Pokáč, Jan-Matěj Rak, Martin
Rous, Sanyland, Krystyna Skalická, Jiří Smrž, René Souček, Eliška Sýkorová, Petra Šany
Šanclová, Števo Šanta, Jana Šteflíčková, Martina Trchová, Marek Vojtěch, Jan Žamboch
TIPY:
S ohledem na to, že si umělce zvete k sobě domů a chcete ho představit svým přátelům,
doporučujeme uvážit výběr ještě z hlediska ideologického (k projevu mnohých umělců
přímo patří politická nebo náboženská angažovanost a naopak – někteří vaši známí
nemusí mít pro jakoukoli agitaci pochopení), etického (ano, představitelé některých
žánrů se pohybují na hraně zákona) a případně také z hlediska jazyka (pakliže chcete,
aby si vaše děti na vybrané vulgarismy zvykly o něco později).
Po domluvě s pozvaným umělcem můžete také popřemýšlet, jestli by před ním nemohl
s kratším programem vystoupit přímo někdo z vašeho okolí, obce nebo regionu. Může
to přispět k domácké atmosféře, přitáhnout pár extra návštěvníků a vůbec celkově
přispět k propojení toho vně a toho uvnitř.
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o autorovi
Písničkář Jan Řepka (1982) vešel ve známost především díky dlouholetému působení
v duu Nestíháme. Společně s Petrem Ovsenákem vydal pod tímto jménem dvě alba,
získal mnohá ocenění a absolvoval více než 500 koncertů u nás i v zahraničí. Počínaje
rokem 2010, kdy vydal první samostatné album Čistý byl svět, vystupuje většinou sám.
Původní tvorba se točí kolem věčné osy láska-cesta-svoboda. Jan Řepka se doprovází
na kytaru, cuatro a harmoniku. Je autorem desítek písní a překladů (Donovan, Bob
Dylan, Mani Matter, R.E.M., Paul Simon), několika reportáží, článků a rozhlasových
pořadů a příležitostně pomáhá také vybraným zahraničním písničkářům (Mark Geary,
Ora Cogan, Ashia Grzesik, Dan Costello).
Dosud nejdelší turné podnikl Jan Řepka na jaře 2011: Česko-slovensko-polská
hudební cyklotúra 2011 vedla třemi státy, měřila více než 1.900 km a v jejím průběhu
odehrál 26 koncertů. Veškeré vybavení si přitom vezl sám na speciálním prodlouženém
kole.
První turné složené výhradně z domácích koncertů (organizovaných s vydatnou pomocí
této příručky) pak Jan Řepka absolvoval v roce 2012. Bohaté zkušenosti s bytovými
koncerty si ale přivezl také z dřívějších cest do Švýcarska, kam se pravidelně vrací.
 w w w. j a n r e p k a . c z

Vedle vlastní koncertní činnosti vede Jan Řepka také úspěšný cyklus písničkářských
večerů zvaný Open Mic POTRVÁ (Praha, Kavárna POTRVÁ). Během pěti let jej
navštívilo více než 250 různých písničkářů, na podzim 2011 vznikla sesterská scéna také
v Brně (Open Mic NA PRAHU, Café Práh) a jím přímo inspirovány vznikají další
podobné scény také v jiných městech (Prešov, Košice, Jesenice u Rakovníka, Sušice ad.)
 w w w. o p e n m i c . e u

inspirace
Kdo vládne angličtinou a chce se o konceptu domácích koncertů a o zkušenostech lidí,
kteří je už dlouhé roky pořádají, dozvědět víc, nechť zavítá na komunitní stránku
Concerts In Your Home amerického písničkáře Frana Snydera. Síť hostitelů, kteří
o sobě prostřednictvím této stránky vědí, se jen ve Spojených státech odhaduje na čtyři
a pět set aktivních fanoušků, podobné platformy ale existují také v západní Evropě.
Naše příručka vychází z velké části z podobné brožury z dílny Frana Snydera. Díky mu!
 w w w. c o n c e r t s i n y o u r h o m e . c o m

U nás se, pokud je nám známo, bytovým koncertům systematicky věnuje pouze skupina
Imodium, o jejich organizaci ale více nevíme.

použití příručky
Příručku doporučujeme vytisknout. Odkaz nebo soubor PDF můžete poslat dál.
Citujte z ní. Prosíme jen, abyste text nepřepisovali, neprodávali nebo nevydávali za svůj.
Pokud vám v něm něco chybí, pište na adresu jan@janrepka.cz
Příručka je ve formátu PDF ke stažení zde:
 ww w.ja n r e pka .c z /do ma c ikonc e r t /Doma c iK onc e r t_P ri r uc ka .p df

písni uši!
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