chtěli byste mít ETÁŽ
sami pro sebe?
Rádi vám ji (na chvilku) půjčíme!

Máme 2 promítací sály – Velký pro 60 a Malý pro 22 osobností.
Ať už máte zájem uspořádat přednášku o budoucnosti vaší firmy,
a nebo třeba surfujete na Islandu a právě o vás vyšel film, který
byste chtěli promítnout svým blízkým. Konference, festival
či vánoční večírek s promítáním?

nápoje

Co se týká baru, můžeme nabídnout vše od dobrého piva, vína,
přes alko i nealko koktejly, teplé alko i nealko nápoje, k domácích
limonádám a filtrované kávě. Disponujeme lahvemi z celého světa
a také vám můžeme vymyslet a sestavit speciální koktejl na míru
dle vašich požadavků.
Je možné pro vás také udělat krátký barmanský workshop,
kdy vás naučíme, jak si samotný koktejl správně namíchat
a vyšejkovat.

jídlo

V naší stále nabídce jídla jsou domácí polévky, grilled cheese
z domácího toustového chleba, úžasné pšeničné chlebíky
s domácími pomazánkami, nakládané hermelíny a tofu
a uzené mandle s rozmarýnem. Můžeme také zajistit tapas talíře
dle vašich přání - plné sýrů, uzenin a zeleniny nebo navrhnout
různé jednohubky z domácího pečiva. Úzce také spolupracujeme
se sousední kavárnou Cøkafe DOV, kde jsou schopni zajistit
speciální catering pro váš večírek, slaný či sladký včetně
např. oblíbených cheesecaků.

promítání

V rámci vašeho pronájmu můžete využít i naše kinosály
a promítací plátno.
Rádi vám pomůžeme s výběrem filmu a se zajištěním licenčních
práv k projekci, případně odbavíme váš vlastní audiovizuální
obsah, který si přejete v sále spustit (prezentace, fotoalbum
apod.).
Oba sály jsou vybaveny zařízením pro projekci digitálních filmů
ve formátu DCP, přehrát lze i většinu dalších formátů jako MP4,
WMV, AVI. Velký sál disponuje 4K projektorem a serverem značky
Barco, malý sál 2K projektorem a serverem téže značky. Oba sály
jsou vybaveny zvukovým procesorem AP20, který umožňuje
přehrávání zvuku 7.1 ve velkém, resp. 5.1 v malém sále. Velký sál
je propojen s promítací kabinou HDMI konektorem, který
umožňuje přímo ze sálu spouštět a ovládat prezentace a video
v rozlišení až 4K.

hudba

Perfektní večírek se neobejde bez hudby. Můžeme pro vás
sestavit speciální playlist takového žánru, který si jen přejete.
Od vánočních koled, přes folklor, až po hiphop či techno.
Samozřejmě můžeme pouštět i vaše playlisty a nebo dát hudbu
do pozadí a poštět pouze ambiente melodie.
Dokonce máme i přímo v našem týmu několik DJs, kteří by se
mohli postarat o hudební program pro vaši akci.

speciální program

Pravidelně u nás nyní pořádají své show lidé z Improvizačního
divadla Odvaz. Jelikož se jedná o improvizaci, tak je každé
představení originální a nikdy se neopakuje. Improshow je pro
všechny, kteří mají rádi zábavu a divadlo, které je odlehčené,
dělá si legraci samo ze sebe a nebere se příliš vážně.
Je zde tedy i možnost poptat pro váš večírek tento speciální
a velmi zábavný program.

budeme se těšit na
spolupráci s vámi!
Ozvěte se nám na dita@etaz.cz

