Výběrového řízení KRUCIPÜSK s.r.o. ke spolupráci ve skupině KRUCIPÜSK na postu:

!!! LEAD GUITAR!!!
8.1.2019 Tímto dnem je vyhlášeno výběrové řízení na výše uvedený post ve skupině Krucipüsk.
Základní požadavky pro potencionální zájemce o místo nejvyšší profesionální úrovně.
1, požadovaný věk je max. 40 let
2, min 5 let zkušenosti z live koncertů
3, naprosto profesionální zvládnutí nástroje a zpěvu, vlastní profesionální vybavení samozřejmostí.
4, schopnost jamování a originalita
5, morální bezúhonnost a loajalita ke Krucipüsk
6, dochvilnost, pevný charakter a zachování mlčenlivosti
7, Znalost a láska k celé tvorbě Krucipüsk, protože bez lásky není nic.
! Požadujeme osobnosti, které splňují výše uvedená základní kritéria a mají čas, chuť odehrát 60-70
vystoupení ročně (+zkoušky + nahrávání) a mají velké srdce!
Pokud máš pocit, že jsi to právě TY, pak tě čeká už jen pár kroků k tomu, aby ses mohl nazývat hrdým
členem skupiny KRUCIPÜSK.

Výběrové řízení se bude konat pondělí 14.1.2019(guiar)od 10:00h v libereckém BUNKR Rockclub, Tržní náměstí, 460 01 Liberec.
Jak bude konkurz probíhat?
1,Požadované písně ke konkurzu:

-Druide
-Aeronehet
-La Muerte
-Ahoj
2,vyplněný dotazník s fotem a videonahrávkou zašlete na e-mail: tomas.northwind@gmail.com, a v kopii
na kudrnac@eurotrans.cz a krucipusk@tiscali.cz, ze kterého Vám bude následně sdělen čas Vaší
zkoušky v tomto termínu.
3, uchazeč si s sebou přiveze nástrojovou aparaturu+ nástroj, efekty, kabely, hlasivky a dobrou náladu
4, dostavíte se na místo akce nejpozději 30min. před stanovenou dobu Vaší zkoušky, kde si Vás
převezme road manager Krucipüsk Milan Kudrnáč tel:+420602421710
(v klubu je špatný signál, ale dveře budou otevřeny, tak neváhejte vstoupit pan Kudrnáč se Vás ujme )
Pokud se kdokoli z účastníků v daný termín a čas nedostaví, je z výběrového řízení vyloučen.
5,proběhne seznamovací rozhovor a po té společná zkouška námi určených a Vámi nastudovaných písní
Krucipüsk (včetně back vocals)+ jam na volné téma. Celá zkouška pro jednoho účastníka je plánována na
cca 30 min.
6,vybraným potencionální uchazečům bude sděleno, aby vyčkali do konce základního výběru a
zúčastnili se užšího výběru, buď ještě tentýž den, nebo den následující. Ostatním děkujeme za zájem.
7, cestovní a ostatní náklady spojené s výběrovým řízením jsou věcí každého z účastníků
a Krucipüsk s.r.o. , jako agentura, nic neproplácí ani nehradí.
Všem uchazečům držíme palce, přejeme dobrý groove a tu správnou energii
Krucipüsk s.r.o.
Jednatel společnosti:Eva Mendlová

