
 

INFORMÁCIÓK A MEET&GREETHEZ 

Helyszín: Barba Negra Music Club 

Találkozó: 16:30-kor (ne késs!) a főbejáratnál 

Meet&Greet kezdete: 17:00 

 

Kedves M&G-es jegyvásárló, 

el sem tudjuk mondani, mennyire izgatottak vagyunk, hogy végre 

Budapesre érkezhetünk! 

Kérlek, mindenképpen ellenőrizd jegyedet a koncert előtt, véletlenül se 

keverjétek össze őket, és ne másoljátok azokat. A belépőjegyeket 

lekezeljük, így ha valaki már egyszer már felhasználta az adott vonalkódot, 

a rendszerünk jelez a következő alkalommal, és így NEM tudsz részt venni 

a találkozón. 

Kérlek, vegyétek figyelembe, hogy a Barba Negra parkolója csak később, 

18:40 körül nyílik, a parkolást addig máshol (pl. környező utcák) kell 

megoldanotok! 

Sajnos a későn érkezőkre NEM tudunk várni – a M&G szigorú időkeretek 

közé van beszorítva! 

Jegyellenőrzéskor megkapod a Bars & Melody laminált VIP kártyádat és 

ajándékodat. 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 Igen, megölelheted Leo-t és Charlie-t, de kérlek, ne ugrálj vagy futkoss. 

Ügyeljünk egymás biztonságára! 

 Videó készítése a M&G alatt nem megengedett, telefonnal sem! 

 A szülőd vagy kísérőd (sima belépőjeggyel kell rendelkezniük) 

bejöhetnek Veled a M&G-re, azonban a srácokkal nem fognak 

találkozni. 



 A fényképen csak Te és a Bars & Melody lesz. Egy baráti társaság is 

készíthet közös képet, azonban ilyenkor lemondasz az egyéni fénykép 

lehetőségéről. Egy emberről csak egy fénykép készül. 

 A M&G-en hivatalos fotós nem vesz részt, a képeket saját 

telefonotokkal vagy fényképezőgépetekkel készíthetitek el. 

 A Bambinok rengeteg ajándékot szoktak hozni a M&G-re. Ezeket 

nagyon köszönjük, fantasztikusak vagytok, de kérlek, arra is 

gondoljatok, hogy ezeket haza is kell vinnünk. Arra kérnénk 

Benneteket, hogy ajándékok helyett inkább levelet írjatok, amiket a 

szervezők összegyűjtenek, és a M&G után adják át Leo-nak és Charlie-

nak. 

 A dedikálások rendben vannak, de 1 aláírás/főre kell maximálnunk. 

 Rengetegen szeretnének különleges pózban fotózkodni. Ez rendben 

van, de még egyszer, nem szeretnénk, hogy bárki megsérüljön, tehát 

az emberi piramis kizárva!  Ne ugorjatok a fiúk hátára, és ne 

puszilgassátok őket. Mielőtt találkoznátok a srácokkal, döntsétek el, 

milyen pózban szeretnétek fotózkodni. 

További kérdések esetén, ide írhatsz: 

barsandmelodymeetandgreet2018@gmail.com 

Kérlek, általános levelezéshez ne használd ezt a címet, csak komoly 

kérdésekre válaszolunk. Csak angolul beszélünk! 

Alig várjuk a találkozást! 

 

Viszlát hamarosan! 

A Bars & Melody M&G csapata 
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