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Technische & Algemene Rider
V1.10, 28-03-2014 (tevens beschikbaar: Bijlage Podiumplan priklijst en overzicht zenderfrequenties)

Deze rider telt 3 pagina’s en wordt onderaan getekend voor akkoord door de opdrachtgever

Info & boekingen Straatband “Op de Vlucht”:
MuziekMakerij Heeze
Contactpersoon

Will Vermeer

Adres

Schoolstraat 76, 5591 HM Heeze

E-mail

will@muziekmakerijheeze.nl

Telefoon

+31(0)6 – 48 55 54 08

Website

www.muziekmakerijheeze.nl

Website “Op de Vlucht”:
www.straatbandopdevlucht.nl

Introductie:
Straatband “Op de Vlucht” bestaat uit 5 muzikanten.
Op de Vlucht verzorgt optredens zowel op straat als ook op het podium. In alle gevallen wordt de unieke
“Op de Vlucht mobiele muziekkar” ingezet met daarop de complete backline inclusief instrumenten en
monitoring. Voor de mobiele optredens wordt de kar tevens voorzien van een eigen stroomvoorziening
gevoed met accu’s.
De optredens op straat vinden plaats tijdens braderieën en openluchtfeesten in de vorm van een middag- of
avondprogramma verdeeld over een periode van maximaal 3 uur. Binnen dit tijdsbestek speelt Op de Vlucht
een aantal sets van 15 tot 20 minuten op verschillende plaatsen op het parcours/terrein.
Daarnaast verzorgt Op de Vlucht “verrassingsoptredens” waarbij de kar geheel speelklaar neerzet wordt en
de band direct begint met spelen. In dat geval wordt dus ook geen gebruik gemaakt van een podium.
Podiumoptredens vinden plaats in cafés, zalen en feesttenten waarbij de band 1 set speelt van circa een uur
of een avondvullend programma met 2 sets van een uur. De kar kan daarbij desgewenst geheel worden
doorgeprikt naar een externe mengtafel.
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Technische Rider “Op de Vlucht”
Mobiel:
Alle geluidsapparatuur en muziekinstrumenten van Op de Vlucht incl. drums, versterkers en geluidsboxen is
gemonteerd op een speciaal hiervoor ontworpen kar. De geluidsapparatuur van Op de Vlucht heeft een totaal
voor de zaal beschikbaar vermogen van 660 watt rms (1x 220 watt rms subwoofer + 2x 220 watt rms
zaalspeakers) Deze installatie is geschikt tot 100 personen publiek)
Monitoring van de muzikanten geschiedt via in ear (wireless).

Voorzieningen aan te leveren de organisatie:
Electrische stroom:
Voor podiumoptredens dient binnen een straal van 15 meter ten opzichte van de positie van de kar op
het podium een 230 volt / 16 ampere stopcontactaansluiting beschikbaar te zijn, voorzien van
randaarde. Deze aansluiting dient storingsvrij te zijn. (geen koelingen/koffiezetapparaten e.d. op dezelfde
groep aangesloten).
Voor de mobiele optredens verzorgt Op de Vlucht zelf de stroom. (programma verdeeld over maximaal 3
uur).

Randvoorwaarden:
Bereikbaarheid:
De minimale benodigde doorgang voor de Op de Vlucht-kar in transportstand is: 85 cm breedte en
1.20 cm hoogte.
Optredens kunnen ook plaatsvinden op een podium. Het podium dient bereikbaar te zijn voor mobiele kar
(oprij-platen/lift) De organisatie levert indien nodig stage hands voor het plaatsen van de kar op het podium
en het afvoeren van de kar na het optreden.
Inprikken geluid
Voor optredens > 100 personen (veelal podiumoptredens) kan de geluidsinstallatie van Op de Vlucht worden
doorgeprikt naar een aanwezige PA isntallatie. Op de Vlucht beschikt over een 16- voudige multikabel en
biedt alle 14 kanalen gebalanceerd aan, via 14 (+ 2x spare) male XLR pluggen tot op een maximale afstand
van 15 meter t.o.v. van de positie van de kar. Op de Vlucht schakelt fantoomvoedig (48 volt) in op enkele
kanalen. Fantoomvoeding van de externe tafel dient te worden uitgeschakeld! De band verzorgt zelf
de monitoring.
Er is een priklijst beschikbaar voor de indeling van de kanalen.
Direct inprikken op een stageblok is hiermee door de band gefaciliteerd.
De band kan dus volledig worden gemixt via een externe tafel welke wordt geleverd door de zaal.
Details over het doorprikken worden minimaal 1 week voorafgaand aan het optreden kortgesloten tussen de
band en betreffende geluidstechnicus.
Weersomstandigheden:
Indien er regen is kan Op de Vlucht niet buiten optreden en dient er een binnenlocatie beschikbaar te
zijn dan wel een waterdichte overkapping/tent.
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Algemene Rider “Op de Vlucht”
Parkeren
Er dient voldoende parkeerruimte te zijn voor: 3 grote personenwagens en voldoen ruimte voor het lossen
van de spullen (kar met geluidsapparatuur). De parkeerruimte dient vlak naast de locatie te zijn en eventuele
hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Kleedkamer (podiumoptredens)
De organisatie stelt een kleedkamer ter beschikking van minimaal 9 m2 voorzien van spiegel, toilet en
stromend water. De kleedkamer bevindt zich op maximaal 100 meter vanaf de eerste locatie waar Op de
Vlucht zal optreden.

Decor/attributen
Geen

Consumpties
De opdrachtgever zal in de kleedkamer ten minste het volgende beschikbaar stellen:
• koffie en thee
• Consumptiebonnen: 2 per uur per bandlid gemiddeld. (Vanaf aankomst tot vertrek)

Gastenlijst
In het geval dat entrée betaald moeten worden door de bezoekers heeft Op de Vlucht de mogelijkheid om 8
gasten te introduceren. Uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan het optreden zal door MMH (via mail) de
gastenlijst overhandigd worden aan de zaal/festival-eigenaar.

Indien het niet mogelijk is om aan de eisen van de algemene en technische rider te
voldoen, dient de opdrachtgever per direct, doch uiterlijk minimaal 2 weken
voorafgaand aan het optreden telefonisch contact opgenomen te hebben met MMH,
contactpersoon: Will Vermeer: +31(0)6 – 48 55 54 08.
Datum optreden:
........
Locatie/evenement: ........

Voor akkoord opdrachtgever:
Naam:

........

Datum handtekening: ........

Handtekening:

........
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