
לאמנים ויזמים שלום,

ברוכים הבאים לטחנה המכושפת, מרחב רב תחומי לאומנות, תרבות, קהילה ועשיה חתרנית.
אנחנו מזמינים אתכם להציע אירוע או כל פרויקט שעולה על רוחכם לקיום בטחנה. חשוב לנו לשתף שהטחנה
אינה מרכז תרבות רשמי, היא לא מוסד מוכר ולכן לא מקבלת תקציבים ותמיכות (נכון להיום). כל הנעשה פה

מתקיים ע''י אנשים-יזמים-אמנים עצמאיים שפשוט רוצים לעשות! (:

האופציות ליצירת אירוע בטחנה הן:

הרצאות/הופעות/השקותאירוע:עבורשכירות.1
3000₪בליוםהטחנהכלאת*לשכור
750₪אומלא,ליום1500₪בהשניה)(בקומההמרכזיהסלוןאוהראשונה)(בקומההתאטרוןאת*לשכור

לחצי יום.
במקרה כזה כל ההכנסות ממכירת הכרטיסים הולכות לאמן

ללא(לאמן)70%(לטחנה)30%כרטיסים,מהכנסותאחוזיםחלוקתכולה)הטחנהעל(לא1חללעבור.2
ההשלמה)אתיעשההאמן600₪למגיעיםלא30%ו(במידהשכירות

בשתי האופציות המחיר כולל בתוכו
שימוש בכל הציוד הקיים בטחנה: מקרן, ספות, כיסאות, שולחנות, פסנתר, שימוש בשירותים והמטבח שלנו

כולל כלי המטבח והמיחם לאירוח.

איש מטעם הטחנה שיפתח ויסגור את המקום ויהיה מענה טלפוני זמין לתקלות.

ומחשבפנסים30שלתאורהמערכת+רמקוליםושנימיקסרשלהגברהמערכתגםבתוכוכוללהתאטרון
זירה)אופרונטליתבמהלעשות(אפשרשחורלמסךואפשרותפרקטרצפתטריבונות,קוליסות,4בקרה,

*מכירת הכרטיסים כרגע מתבצעת באופן עצמאי על ידי האמן, אנחנו בתהליך של פתיחת אפשרות לרכישת
כרטיסים דרך האתר שלנו (זה כולל עמלה) אבל זה עוד לא זמין. לבחירתכם באיזה דרך להשתמש:

ביט/איוונטר וכד'.. לשלוח לנו פרטים וקישור נכניס לפרסום שלנו.

המחיר לא כולל - ועל האמן/מפיק לארגן:
סאונדמן / תאורן / מנהלת הצגה וקבלת קהל.

אם אתם לא מגיעים עם צוות שלכם ותרצו, יש לנו אנשי תפעול מקומיים ונוכל לחבר בניכם לקבלת הצעת
מחיר נפרדת.

במידה ותרצו רק תפעול בסיסי (תאורת שטיפה, פלי על המוזיקה וכד' ניתן לשלם עבור איש טכני אחד
מהטחנה על זמן העבודה שלו).

אנחנו**בנושא פרסום ושיווק: על האמן לפתוח את האירוע בפייסבוק ולדאוג לשווק את המופע באופן עצמאי,
נשתף אצלנו במדיות הקיימות: ניוזלטר - יוצא אחת לשבועיים. פייסבוק ואינסטגרם - בימי ראשון מתפרסם

חדשות השבוע  בדף שלנו לכל האירועים הקרובים, יחד עם שיתוף בקבוצת ווטסאפ של תרבות מקומית). את
דף המופע באתר הבית שלנו אנחנו מעלים חודש לפני האירוע ועל האמן לשלוח לנו את החומרים בזמן

(טקסט בקובץ וורד, תמונה באיכות טובה ופלייר - תמונה עם גרפיקה מוכנה, שימו לב שאתם כותבים נכון את
בשער העמקים )..הטחנההמקום: בטחנה /

נוכל גם לשלוח רשימת קבוצות מקומיות אליהם אפשר להצטרף ולפרסם בעצמכם בנוסף.



עוד פרטים:
-ממליצים לארגן אירוע במוצ"ש, יש קהל מקומי שעוקב ומגיע לאירועים חדשניים וניסיוניים

ש"ח.70-80לכרטיסמומלץמחירבתאטרון,איש80עדלהכניס-ניתן
מסדריםאיךתלוי8על8או,10על8היאהבמהמ"ר,120-התאטרוןחלל-גודל

*מפרט טכני מצורף במסמך נפרד
מדורגת).(לאבישיבה90אועמידה,להופעתאיש120עדלהכניסניתןמ''ר,200המרכזיהסלון-גודל

/https://www.kamaflourmill.comשלנוהאינטרנטבאתרהחלליםשלתמונותלראותניתן
/https://www.facebook.com/Theflourmillהפייסבוקודף

והכי טוב להגיע ולהרגיש...

https://www.kamaflourmill.com/
https://www.facebook.com/Theflourmill/

