Technische Rider

1. Line up

Bandlid

Instrument

Oscar Berkers

Gitaar, Zang

Henrie Vermeulen

Drums, Zang

Harold Vermeulen

Bass, LeadZang

2. Technische benodigdheden
PA
3Cover! beschikt over een eigen PA. Deze PA is geschikt voor een
optreden tot 250 personen. De PA bestaat uit:
-

2x Audience Delight Sub
2x Audience Delight Top
2x Audience Delight 2402 versterker
Allen & Heath QU-16 digitale Mengtafel
Zangmicrofoons
Alle bijbehorende bekabeling

PA bij meer dan 250 personen
Bij een optreden waar meer dan 250 personen verwacht worden dient
een PA van goede kwaliteit te zijn die voldoende vermogen heeft voor de
locatie. Het publiek moet worden voorzien van goed en onvervormd
geluid. 3Cover! kan via hun eigen mengtafel inprikken op deze PA.
Ook is het mogelijk dat 3Cover! zelf een verhuurbedrijf regelt en de
kosten doorberekent.
Onder PA valt in dit geval:
-

Externe geluidsboxen
Versterkers

Monitoren
3Cover! maakt gebruik van een eigen in-ear systeem. Op het podium
hoeven dus geen monitoren aanwezig te zijn
Licht
3Cover! beschikt over een eigen kleine lichtset. Deze set bestaat uit:
-

4x LED – PAR Frontlicht
6x LED – Moving Heads
4x LED – PAR Backlight
Hexabeam
Hazer

Podium
Het podium dient een afmeting te hebben van ongeveer 5 x 3 meter
(breedte x diepte). Wat betreft de opstelling passen wij ons aan de
situatie aan. In principe proberen wij de de volgende opstelling te
hanteren: Drums, midden achter op het podium met vanuit het publiek
gezien, schuin links voor de drums: gitaar en schuin rechts voor de
drums: bass.
Bereikbaarheid Podium
De weg naar het podium mag geen trappen bevatten met meer dan 3
treden. Indien bij aankomst blijkt dat er trappen zijn zonder geschikte lift
zal het niet mogelijk zijn om op te bouwen en kan er dus geen optreden
plaatsvinden. Hierbij vervalt uw plicht tot het voldoen van de afgesproken
gage niet. U bent zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke
bereikbaarheid van onze apparatuur naar het podium.
Bij twijfel? Gewoon even bellen! Wij geven graag advies.
Optreden in de open lucht
Bij het optreden in de open lucht dient er een waterdichte overkapping
aanwezig te zijn welke de minimale gestelde podiumruimte volledig
overkapt, zodat de weersomstandigheden zoals wind en regen nooit
schade kunnen aanbrengen aan de apparatuur. Er wordt gebruik
gemaakt van gevoelige electronische apparatuur. Het minste spatje
water kan schade of kortsluiting veroorzaken!
Indien er geen overkapping is, of onvoldoende bescherming tegen de
weersinvloeden, dan is 3Cover gerechtigd om het optreden te weigeren,
zonder dat daarbij de overeengekomen gage komt te vervallen.
Zonder overkapping zal het optreden direct eindigen bij de dreiging van
regenval om de elektronische apparatuur te beschermen en op te
ruimen. Ook 'even alles naar binnen verplaatsen en daar verder
optreden' is helaas niet mogelijk.
Stroomvoorzieningen
Binnen redelijke afstand van het podium dient 1 vrije, schone groep
aanwezig te zijn met 230 volt, 16 ampère (rand geaard)

Opbouw & Soundcheck
3Cover! heeft ongeveer 1 uur nodig voor opbouw en soundcheck.
Gebruik van PA (inprikken)
Gebruik van de PA, het zogenaamde inprikken door een extra
ingehuurde professionele artiest / zanger is mogelijk. De kosten van dit
gebruik bedragen € 150,- euro.

3. Stageplan

4. Consumpties
Drinken
Voor, tijdens en na het optreden gaat 3Cover! er van uit vrij te kunnen
drinken. Dit alleen door de leden van de band (3 personen).
Eten
Bij een optreden dat plaatsvindt in een periode dat het normaal
gesproken ‘etenstijd’ is, wordt een simpele maaltijd verwacht welke
tijdens een pauze genuttigd kan worden.
Eten voor of na het optreden buiten de normale ‘etenstijd” is niet nodig.
Echter een kleine snack na het optreden wordt zeer op prijs gesteld.

5. Contact
Vragen?
Mocht er na het doornemen van deze Rider iets niet helemaal duidelijk
zijn of heeft u nog vragen neem dan gerust contact op met:

Henrie Vermeulen
Zeilbergsestraat 35
5751 LH Deurne
+31 6 20059677
b.g.g.
+31 6 16253400

