Technische rider
Guilty Pleasure Zaal Show

Stroomvoorziening:
1. Er dient een vrije 230V/16A groep aanwezig te zijn op niet meer dan 5m van de podium-locatie.
2. Bij externe inhuur geluid dient er een 380V/16A (of hoger) aansluiting te zijn op niet meer dan 5m van de
podium-locatie.
Bereikbaarheid:
1. De voertuigen moet op max. 50m van het podium geparkeerd kunnen worden voor het laden en lossen.
2. De route van de voertuigen naar de podium-locatie moet vlak en verhard zijn. Er mogen geen trappen en/of
verhogingen in deze route aanwezig zijn.
3. Eventuele deuren en/of doorgangen dienen minimaal 90cm breed te zijn.
4. Mochten er onverhoopt toch trappen ed. aanwezig zijn op de route dienen er minimaal twee stagehands
beschikbaar worden gesteld voor de op- en afbouw. In het geval dat dit niet geregeld is, is het Guilty Pleasure
toegestaan de show te cancellen of de kosten in rekening te brengen van twee stagehands.
5. Mochten er parkeervergunningen of parkeerkosten zijn om en/of bij uw lokatie, dan komen deze kosten voor
rekening van u als opdrachtgever. In het geval van een parkeervergunning deze graag tijdig opsturen of leveren
bij aankomst van de eerste ploeg.
Locatie:
1. Voor de band is een ruimte van minimaal 6x4m nodig met een vrije hoogte van minimaal 3m.
2. Bij de standaard geluidsset zal de techniek (FOH) op het podium aan de rechterkant worden geplaatst
3. Bij externe inhuur geluid zal de techniek (FOH) in de zaal geplaatst worden op minimaal 6m en max. 24m
van de podium locatie. Bij voorkeur in het midden voor de band, maar dit mag ook aan de zijkant.
4. De techniek (FOH) heeft een (overdekte/droge) werkruimte minimaal van minimaal 2x3m
5. De werkruimte van de techniek (FOH) mag bij openbare en/of commerciële evenementen niet toegankelijk
zijn voor publiek.
6. In de show kunnen rook effecten worden toegepast. Eventuele rookmelders en/of brandmeldinstallaties
dienen uitgeschakeld te worden.
Tijden:
1. Het opbouwen van de techniek start tussen de 1,5 en 3 uur voor aanvang van het optreden afhankelijk van
de betreffende geluidsset.
2. De soundcheck (ca. 30min.) vindt minimaal 1 uur voor aanvang van de show plaats.
3. Het afbreken na afloop van het optreden neemt ca. 1,5 uur in beslag.
Techniek:
1. De band wordt standaard geleverd met een PA systeem en lichtshow, die geschikt zijn voor max. 350 pers
in een daarvoor geschikte/passende ruimte.
2. Er dient bij voorkeur een WiFi verbinding aanwezig te zijn.

Hospitality rider Guilty Pleasure
Crew / Catering:
1. Bij de optie externe inhuur geluid bestaat de technische crew voor Guilty Pleasure uit maximaal 3 personen.
De settings van Guilty Pleasure met eigen licht en geluid heeft geen crew, tenzij anders aangegeven.
2. Guilty Pleasure bestaat uit 3 muzikanten.
3. Indien de aanvang plaatsvindt voor 22:00 uur, dient er een voedzame en gezonde maaltijd aanwezig te zijn
voor de muzikanten en eventueel crew.
3. Voor de technische crew dient er gedurende de gehele aanwezigheid voldoende koffie, thee, water en/of
frisdranken aanwezig te zijn.
Kleedkamer en consumpties:
1. De muzikanten van Guilty Pleasure hebben graag een afsluitbare, verwarmde/gekoelde kleedkamer in de
nabijheid van het podium, voorzien van een spiegel, minimaal vier stoelen en elektriciteitsaansluiting. Deze
kleedkamer is alleen beschikbaar voor de leden en crew van Guilty Pleasure.
2. In de kleedkamer zien wij graag vier flessen bronwater en diverse consumpties zoals een aantal flesjes cola,
7-up en bier.
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Technische rider
Guilty Pleasure Mobiele Show

Stroomvoorziening:
1. Er dient een vrije 230V/16A groep aanwezig te zijn op niet meer dan 5m van het Mobiel.
2. Bij externe inhuur geluid dient er een 380V/16A (of hoger) aansluiting te zijn op niet meer dan 5m van het
Mobiel.
Locatie en Bereikbaarheid:
1. Het Guilty Pleasure Mobiel bestaat uit een combinatie auto/bestelbus met caravan.
De combinatie is 7 meter lang, dus zorg voor voldoende ruimte op uw lokatie.
2. De ondergrond moet vlak en verhard zijn, blijkt de ondergrond te zacht zoals een mooi frisgroen
voorjaar veld, zorg dan dat er rijplaten liggen zodat de combinatie niet weg zakt in uw prachtige gazon.
3. Het plaatsen van het Guilty Pleasure Mobiel doen wij op een vlak terrein, grote hoogteverschillen
kunnen wij niet opvangen in de afstelling van de caravan. Zorg dus voor een vlakke en egale ondergrond.
4. De voor en achterzijde van de mobile tour caravan moeten vrij bereikbaar blijven. Zorg dus voor een
vrije ruimte achter de caravan van zo’n twee meter.
5. Mochten er parkeervergunningen of parkeerkosten zijn om en/of bij uw lokatie, dan komen deze kosten voor
rekening van u als opdrachtgever. In het geval van een parkeervergunning deze graag tijdig opsturen of leveren
bij aankomst van de eerste ploeg.
Tijden:
1. Het opbouwen van de techniek start 1,5uur voor aanvang van het optreden.
2. De soundcheck vindt minimaal 30min voor aanvang van de show plaats.
3. Het afbreken na afloop van het optreden neemt ca. 1 uur in beslag.
Techniek:
1. De band wordt standaard geleverd met een PA systeem en lichtshow, die geschikt zijn voor max. 450 pers
2. Inprikken en of gebruik maken van een al aanwezige geluidsset doen wij niet. Door onze eigen
geluidsset te gebruiken kunnen wij, de door ons gewenste geluid kwaliteit waarborgen.

Hospitality rider Guilty Pleasure
Crew / Catering:
1. Bij de optie externe inhuur geluid bestaat de technische crew voor Guilty Pleasure uit maximaal 3 personen.
De settings van Guilty Pleasure met eigen licht en geluid heeft geen crew, tenzij anders aangegeven.
2. Guilty Pleasure bestaat uit 3 muzikanten.
3. Indien de aanvang plaatsvindt voor 22:00 uur, dient er een voedzame en gezonde maaltijd aanwezig te zijn
voor de muzikanten en eventueel crew.
3. Voor de technische crew dient er gedurende de gehele aanwezigheid voldoende koffie, thee, water en/of
frisdranken aanwezig te zijn.
Kleedkamer en consumpties:
1. De muzikanten van Guilty Pleasure hebben graag een afsluitbare, verwarmde/gekoelde kleedkamer in de
nabijheid van het podium, voorzien van een spiegel, minimaal vier stoelen en elektriciteitsaansluiting. Deze
kleedkamer is alleen beschikbaar voor de leden en crew van Guilty Pleasure.
2. In de kleedkamer zien wij graag vier flessen bronwater en diverse consumpties zoals een aantal flesjes cola,
7-up en bier.
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