SCHEDULE & RULES: 
PURE PHASE ENSEMBLE  9
WORKSHOPS + CONCERT


Artistic director (dyrektor artystyczny): Adam Franklin
Curators (prowadzący/kuratorzy): Wojciech Jachna, Anna Szynwelska

Participant (uczestnik): you

Language (język): English / polski

Organizer provides (Organizator zapewnia): 
The room for workshops (Pomieszczenie, w którym odbędą się warsztaty)
Technics (Zaplecze techniczne).
Accommodation if you are not from Gdańsk / Tricity (Nocleg jeśli jesteś spoza Trójmiasta.)
Audio/video recording of the concert (Rejestrację audio-video koncertu).

Program / Schedule:
8 Dec 
check in: Brown Note Rehearsal room, Gdańsk, ul Sobieskiego 21A
Brown Note:  https://youtu.be/o3RRvOVJvs4   https://youtu.be/-KaZP07AIYg  
17:00-19:00 setup (instalacja) 

9-12 Dec 
10:00 start - morning coffee, warm-up 
11:00-14:00 workshops / rehearsals
14:00-15:00 lunch
16:00-19:00 workshops / rehearsals

Koncert / Concert:
14 grudnia / 14 Dec - Gdańsk, Klub B90 ul. Elektryków

UWAGA. Godziny warsztatów i koncertu mogą ulec zmianie. 

Uczestnik warsztatów zobowiązuje się do :
- czynnego i kreatywnego uczestniczenia w warsztatach, próbie, koncercie.
- punktualnego pojawiania się na warsztatach (w tym instalacji), próbie, koncercie.
- uiszczenia opłaty wysokości 100zł na rzecz pokrycia kosztów wyżywienia (jeden ciepły posiłek-obiad, kawa, herbata, owoce, drobne przekąski podczas każdego dnia warsztatów oraz w dniu koncertu.)*

Each participant is obliged to:
-	active and creative participation in workshops, rehearsals, concert.
punctual appearance at the workshop, rehearsals, concert.
- pay a PLN 100 fee to cover the cost of meals (incl. 1 hot meal, coffee, tea, fruit, snacks etc every workshop day and concert day)*

Prawa autorskie:
Organizator zarejestruje koncert Pure Phase Ensemble 9 metodą wielośladową. Nagranie zostanie zmiksowane, po czym opublikowane celem promocji SpaceFest! oraz warsztatów Pure Phase Ensemble. 
Każdy uczestnik jest współautorem każdego utworu. Uczestnik warsztatów (współautor) udziela niewyłącznej licencji do korzystania z nagrania.  

Copyright:
The organizer will record the Pure Phase Ensemble 9 concert by multi-track. The recording will be mixed and then published in order to promote SpaceFest! and Pure Phase Ensemble.
Each participant is a co-author of each song. Participant of the workshop (co-author) grants the organizer a non-exclusive license to use the recording.


*Cost of meals (koszt wyżywienia): 100zł 
Płatne tylko w przypadku zakwalifikowania się do składu. 
Dane do przelewu: 
Odbiorca: Stowarzyszenie Nasiono, ul. Grunwaldzka 112 A/12, 80-244 Gdańsk
nr konta: 33 1050 1764 1000 0090 3042 3496
tytuł przelewu: Twoje imię i nazwisko - warsztaty PPE9 – posiłki
Kwota: 100zł
Termin: nie później niż 5 dni od daty ogłoszenia składu.

Opłata zostanie zwrócona tylko w przypadku anulowania warsztatów przez organizatora.


Payable only if you make it to PPE’s line-up.
Transfer details:
Recipient: Stowarzyszenie Nasiono, ul. Grunwaldzka 112 A/12, 80-244 Gdańsk
Account no.: 33 1050 1764 1000 0090 3042 3496
Description: your full name – PPE workshop – meals
Amount: PLN 100
Deadline: within 5 days from announcing the PPE line-up

The fee will only be reimbursed if the organizer cancels the workshop.


