Blues Treat - Technische rider
Deze rider is onlosmakelijk verbonden met het contract
Deze rider dient ter ondersteuning voor een door Blues Treat gegeven optreden. Omdat
de faciliteiten per gelegenheid sterk wisselen maken wij hierbij onze wensen kenbaar
onder de meest gunstige omstandigheden. Op de afgesproken tijd zullen wij aankomen
met band en backline. Bij twijfel over het voldoen aan deze rider graag tevoren contact
opnemen met Blues Treat:
Paul van Alphen: 055-5336181 06-55285836 info@bluestreat.nl

BACKLINE
Onze backline bestaat uit:
Drumkit

Enkele bassdrum, snare, 2 toms, ride- en crashbekkens

(Folkert)

LET OP: drummer is LINKSHANDIG !!!

Bass

Aguilar Bassamplifier/ 2x12” bascabinet + 2x10”
topcabinet, Direct-OUT

(Roel)
Gitaar
(Paul)
Mondharmonica

Marble Roadking guitarcombo, 45 Watts/ 4 X 10” inch
speaker
-

Marble Harpmaster mondharmonicacombo, 60 W
/ 6x 8” speakers

-

Eigen bullet-microfoon via dit combo versterkt

(Paul)
Gitaar, lead
(Winand)
Toetsen

Fender Hot Rod Deluxe guitarcombo, 40 Watts/ 1 X 12
inch speaker
Hammond dubbelklavier SK-2 met Leslie 2101 MKII

(Carlo)
Deze backline nemen wij te allen tijden mee en we zullen hier ook op spelen. Nb.
Andere bands, supportacts e.a. kunnen geen gebruik maken van deze backline, zonder
onze toestemming!
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Podium


Minimale afmetingen: 5 meter breed x 3 meter diep



Bij voorkeur een riser voor de drums



Banner/spandoek met bandlogo achter de drums (3 x 1,5m)

Netspanning
Wij hebben minimaal 2 groepen vaste netspanning (220V - 16A) met randaarde nodig
t.b.v. backline; versterkers, effecten apparatuur, etc.

Richtlijnen vermogen PA systeem
0-400 personen...........……….2x2 kWatt
400-800 personen...............2x4 kWatt
800-1000 personen..............2x5 kWatt
1000-1500 personen............2x7 kWatt

Backstage
Wij gaan er vanuit dat er een backstage ruimte(s) aanwezig is met daarin een aantal
tafels, stoelen, wasbak, koelkast en een spiegel.
Er moet ook een geschikte en veilige ruimte zijn om waardevolle spullen neer te leggen
tijdens ons verblijf.

Consumpties


Er zijn 6 bandleden en een geluidstechnicus. Indien er vóór 18:30 is begonnen
met bouwen, stellen of soundchecken wordt er een avondmaaltijd verwacht.



Indien koelkast in kleedkamer: 1 krat bier, 1 krat met fris (cola, sinas,
mineraalwater).



Indien consumptiebonnen, gelieve minimaal vijf bonnen de man.

Stageplan en Priklijst
Te downloaden van onze Contact-pagina: www.bluestreat.nl (Contact - Downloads)
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