Technische rider The Big Fun Showband
Podium / speelplek








Afmeting speelplek minimaal 8 x 4 meter; comfortabel is 10 x 5 meter.
In verband met op- en afbouwwerkzaamheden dient een goede
podiumverlichting aanwezig te zijn.
In geval van aanwezigheid van een los podium dient dit stevig en goed
verankerd te zijn. Eventuele losse podiumdelen dienen stevig aan elkaar
gekoppeld te zijn.
Het podium dient goed toegankelijk te zijn per deugdelijke trap met leuning.
Nabij het podium dienen minimaal 2 parkeerplaatsen voor auto’s /
vrachtwagens van The Big Fun Showband gereserveerd te zijn vóór, tijdens en
na het optreden. In geval van een podium in de open lucht dient dit overdekt te
zijn en voldoende bescherming te bieden tegen de weersomstandigheden.
Note: Eventuele schade aan apparatuur, instrumenten e.d., ontstaan door een
ondeugdelijke podiumbescherming tegen de weersomstandigheden komt voor
rekening van contractant 2 (zie overeenkomst).
De speelplek dient in verband met de opbouwwerkzaamheden uiterlijk 4 uur
voor aanvang van het optreden geheel ontruimd te zijn. Bij grote optredens
(groter dan geluids- en lichtset 2; zie tarievenlijst) is meer tijd nodig voor
opbouw (in overleg).

Zaalmixer




Er dient ca. 2 bij 3 meter te worden gereserveerd voor een zaalmixer op 10..30
meter voor het podium. Bij voorkeur recht tegenover het podium, maar deze
kan eventueel ook aan de zijkant of in de hoek van de locatie geplaatst worden.
Ook deze plek dient overdekt te zijn en voldoende bescherming te bieden tegen
de weersomstandigheden.
Note: Eventuele schade aan apparatuur, ontstaan door een ondeugdelijke
bescherming van de zaalmixerplek tegen de weersomstandigheden komt voor
rekening van contractant 2 (zie overeenkomst).
Van de zaalmixer-plek lopen verschillende kabels naar het podium. Deze
kunnen langs de muur over de grond of via het plafond (in geval van zaal of
tent) worden gelegd. In geval van een plein zullen deze kabels bij voorkeur
verhoogd worden aangebracht om te voorkomen dat bij overrijden van auto’s /
vrachtwagens deze kabels worden beschadigd.
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Algemeen








Stroomvoorziening minimaal 3 x 32A (t/m geluids- en lichtset 2; daarboven in
overleg). In geval de aansluiting van de stroomvoorziening op meer dan 20
meter van het podium is verwijderd, dient dit vooraf gemeld te worden aan The
Big Fun Showband.
Note: Eventuele schade aan apparatuur, instrumenten e.d., ontstaan door een
ondeugdelijke stroomvoorziening, stroomuitval, e.d. komt voor rekening van
contractant 2 (zie overeenkomst). Bij het in gebreke blijken van de
stroomvoorziening waarbij The Big Fun Showband niet in staat is de
overeenkomst na te komen dient de volledige gage voldaan te worden (zie
overeenkomst).
Na het optreden is ca. 1½ uur nodig voor het afbouwen van de geluids- en
lichtset (t/m geluids- en lichtset 2; zie tarievenlijst). Bij grote optredens (groter
dan geluids- en lichtset 2; zie tarievenlijst) is meer tijd nodig voor afbouw (in
overleg). Het afbouwen van de installatie start ca. 10 minuten na afloop van het
optreden.
Vanaf ca. 1 uur voor het optreden vindt een soundcheck plaats met de gehele
band. Vanaf ca. een kwartier voor het optreden zullen de muzikanten het
podium verlaten.
In geval van een optreden op een verdieping of kelder dient een lift aanwezig
en beschikbaar te zijn tijdens op- en afbouw van de geluids- en lichtinstallatie.
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met Ronald Niehoff, tel. 06-20737456
of Astrid Onclin, tel. 06-23092921.

* * *
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