
 2006 

HELL´S  GATE  
Hard And Heavy metal fans club 

 

Klubová zpráva pro kapely a členy, stávající a budoucí. 
 

Rok 2007 bude pro náš klub převratný. Události, které se přijdou v roce 2007, změní strategii  a 

postavení klubu v ČR na klubové scéně.  

Vzniknou nové možnosti a prostor pro kapely a hudebníky. Aktivita v oblasti klubových kapel se 

zvýší na 100% . V rámci našeho „Projektu 07“, který si všichni mohou přečíst také na stránkách 
klubu, zatím / www.hellsgate.mysteria.cz / v nejbližší době jen / www.hellsgate.cz -zatím  

ve výstavbě/ a který přechází do fáze realizace pro rok 2007. 

Co to přinese pro klubovou scénu ? Pro kapely které budou nebo jsou členy klubu / to jsou kapely, 

které splní podmínky členství / , klub bude moci nabídnout :  

 

1.  - manažering po celou dobu členství nebo dle dohody 

2. - prezentační a reklamní činnost v plném rozsahu 

3.  - hudební studio / pro nahrávání demo nebo CD / 

4. - prodejní síť ve všech našich klubech po celé ČR a zahraničí 

5. - ochrana autorských práv autorů hudebních děl /skladatelů a autorů zhudebněných  

  textů/ 

6. - prezentace a rozhovory na klubovém internetovém rádiu 

7. - hudební růst / konzultace a výukové hodiny přímo od odborníků / 

8. - vystupování na 10 pódiích v našich klubech po celé ČR s kompletním servisem a  

  ubytováním 

9. - účastníci rockové super ligy budou vystupovat na 15 klubových pódiích 10x v ČR 

  5x v zahraničí 

10.  - dle vyhodnocení fanoušků a členů klubu budou vždy 3 nejlepší kapely nabídnuty 

  zahraničním labelům a hudebním společnostem -s pěti dalšími bude zorganizováno  

  evropské turné. 

 

Bude vytvořen fond na pomoc začínajícím kapelám, ze kterého se budeme snažit financovat jejich 

hudební růst a kvalitu .  

Kapely budou moci zkoušet přímo v klubech.  

Bude vyhodnocována aktivita každého člena klubu, podle vyhodnocení budou nabízena místa  na 

různých postech v interní struktuře klubu s podílem na rozvoji a kvalitě služeb. 

V centrálním středisku se budou konat klubové festivaly, různé soutěže, kulturní a sportovní akce . 

Členové budou mít možnosti různých výhod na poskytovaných službách . Majitelé klubových 

průkazek /které budou nové se čtecím čipem/, budou losováni o různé ceny od našich sponzorů. 

 

Ti, kteří budou mít zájem se na našem programu podílet, nebo budou mít nápady k realizaci, 

vylepšení, jiné postřehy ke zkvalitnění služeb, které budou poskytovány, nebo mají nové návrhy na 

rozšíření služeb, nás můžou kontaktovat ke konsultaci. 

V jakých etapách vývoje se nacházíme budeme postupně iformovat  na našich stránkách. 

              

   Za klub s pozdravem a těšením se na další spolupráci 

      

Franzzz  a  Diablo    


