
	 Wij willen graag een goede vrije toegang tot het podium voor en na de show

	 Een parkeergelegenheid bij of dicht bij het podium (eventueel een parkeerkaart). 

	 We willen graag gebruik maken van jullie PA. We hebben 12 kanalen nodig op de 

mengtafel 8x drums 1x gitaar 1x bas en 2x zang.


Rider	 Chiel / Drumkit:

	 De drumkit staat op een ondervloer van hout deze platen zijn 2,40 x 2,80. Er word van het 

drumstel niets buiten deze platen gezet. Indien er een podium is voor de kit zullen ook 
deze platen daar op worden gebruikt. Podium moet dus wel voldoende groot zijn anders 
weg gehaald worden.


	 Drumkit is voorzien van eigen microfoons en statieven. Er worden 8 gebalanceerde XLR’s 
aangeleverd met daarin een: 


	 - mono groep basserums

	 - mono groep snares

	 - stereo groep toms

	 - stereo groep overhead

	 - mono groep octobans

	 Chiel speelt met IEM dus het liefst een stereo lijntje (XLR of Jack) maar mag eventueel ook 

mono zijn 


	 JP / Gitarist:

	 JP wil graag microfoon (sm57 of iets vergelijkbaars) voor zijn 4x12 speaker cabinet.

	 Wil graag een microfoon (sm58 of iets vergelijkbaar)  inc stand voor de backing zang.	 1 0f 

2 floor monitors.

	 4x12 kan ook door de zaal/organisatie geleverd worden in dat geval graag 8 Ohm


	 Lloyd / Bassist/zanger:

	 Lloyd neemt zelf de zang microfoon mee (sm57) hij wil wel graag een statief voor deze 

microfoon. Graag een microfoon voor zijn 4x12 speaker cabinet

	 1 of 2 floor monitors

	 4x12 kan ook door de zaal/organisatie geleverd worden in dat geval graag 4/8/16 Ohm


Hospitality Rider	 Een kleedruimte met stroom en wifi als die er is.

	 Wat flesjes water voor op podium

	 In de kleedruimte graag coca cola als er geen coca cola is  wat andere frisdrank bv cassis 

eventueel wat biertjes

	 indien er op tijd aanwezig moeten zijn een maaltijd (1 zonder kaas) voor 3 personen of een 

vergoeding van 15 euro pp voor een maaltijd elders
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