Hospitality Rider
Soundcheck
Waar mogelijk wil de band graag uitgebreid soundchecken om een optimaal
resultaat te verkrijgen. Indien dit niet mogelijk is dienen de Operators van de
Local-Crew bekend te zijn met onze Technical Rider.
Als de band gehaald wordt door de Stage Manager dient de techniek klaar te
staan voor soundcheck. Verdere acties op het podium dienen gestaakt te worden
in verband met de veiligheid.
Stage-hands
Paper Plane heeft 2 stage-hands nodig voor het in- en uitladen van de bus. Als er
meer dan 35 meter van bus tot podium overbrugd moet worden zijn er meer
stage-hands nodig.
Kleedkamer
Paper Plane heeft een ( met sleutel ) afsluitbare kleedkamer nodig welke
makkelijke toegang tot het podium biedt. Ook de sanitaire voorzieningen dienen op
loopafstand aanwezig te zijn. De kleedkamer dient schoon te zijn, fris te ruiken
en tenminste 8 zitplaatsen te bieden. In de kleedkamer dient een spiegel te
hangen en er dienen tenminste 5 schone handdoeken en een fles handzeep aanwezig te
zijn.
De kleedkamer dient tot tenminste 1,5 uur na showtime te zijn gereserveerd voor
Paper Plane.
Catering
De volgende drankjes dienen aanwezig te zijn in de kleedkamer, of voor de band
en crew in een eventuele artiestenfoyer beschikbaar te worden gesteld:
Koffie en thee ( alleen bij aankomst )
5 liter water ( no bubbles ) in flessen *
2 liter Spa rood *
2 liter Sinaasappelsap *
3 liter cola ( Coca Cola ) *
2 liter overige frisdrank *
1 liter vruchtensap *
2 kratjes bier ( bij voorkeur Amstel ) *
6 flesjes Alcoholvrij bier ( bij voorkeur Bavaria ) *
1 flesje Grand Marnier rood
* Gekoeld
Wanneer de aanwezigheid van Paper Plane en/of Crew voor 19.00 uur vereist is dient er
een solide maaltijd (geen vette hap of pasta) te worden verzorgd voor8 personen.
Pasjes
Band en crew ( 8 personen ) hebben All Areas Backstage pasjes ( incl.keycord ) of
polsbandjes nodig. Deze dienen door het podium / festival te worden verstrekt
Meer info?
Higher Ground Productions,
Tel. 06-543 410 30 ( Arne )

