BIJLAGE BIJ CONTRACT NR.:

Rider 2014
Willy Sommers - Live On Tape
Deze rider maakt integraal deel uit van het contract.

H O S P I T A L I T Y
De productie van Willy Sommers bestaat uit minstens 3 personen :
Willy Sommers
1 assistent

1 technieker

Parking
De organisatie voorziet parking voor 2 personenwagens en 1 bestelwagen en dit in de onmiddellijke omgeving van
kleedkamers en podium.
Nummerplaten:
XXX-911
1-DBA-143
YTW-672
Kleedkamer
Een afsluitbare kleedkamer met verwarming. Deze ruimte staat, indien mogelijk, enkel ter beschikking van Willy Sommers.
 voldoende ruim voor 3 personen
 1 spiegel
 in de buurt van het podium
 lavabo
 minimum 1 tafel en 4 stoelen
 verwarming
Catering
 voldoende gekoelde frisdranken
 1 fles Sancerre of Pouilly Fumé
 koffie & thee - suiker en melk
Gastenlijst
Willy Sommers en zijn management hebben het recht 4 personen voor het optreden uit te nodigen. De tourmanager zal bij
aankomst of reeds enkele dagen voor het event de organisator een namenlijst bezorgen van deze personen. Deze personen
zullen gratis toegang verleend worden tot de zaal, tent, festival, …
Live-on-tape
Wanneer Willy Sommers live-on-tape optreedt, mag er diezelfde avond geen live band aanwezig zijn.
Fanstand
Te voorzien:
 1 of 2 tafels (graag minimum 2 m lengte)
 2 stoelen
Deze ruimte dient zich te bevinden in de zaal of in een verwarmde ruimte en vlot bereikbaar te zijn voor de fans. Indien er
verkoop van merchandising gebeurt, zal dit in eigen beheer zijn en dit zonder het afstaan van percentages op de verkoop.
De organisatie zal er verder op toezien dat er geen verkoop zal plaats vinden op het event van producten welke drager zijn
van de merknaam Willy Sommers.
Mobiel nummer van verantwoordelijke / organisator op het event:……………………………………………………………………………………..
Website adres & telefoonnummer om tickets te bestellen: ………………………………….………………………………………………………………
Vermelding “LIVE” en “LIVE IN CONCERT” is verboden op allerhande promomateriaal (flyers, affiches, inkomkaarten, …)
bij Live On Tape optredens!
ALLE promotiemateriaal dient ter goedkeuring worden voorgelegd voor publicatie. Enkel foto of beeldmateriaal uit ons
bestand mag rechtenvrij gebruikt worden.

Willy Sommers LOT Rider 2014 bestaat uit twee pagina’s. Deze rider maakt integraal deel uit van het contract en dient ondertekend op alle
pagina’s en te worden teruggestuurd naar Globe Entertainment – Albert Van Dyckstraat 48 bus 3 -2300 Turnhout.

1

TECHNIEK
Contractant 1 zal zorgen voor:
1.

GELUID: Zaalversterking:

Openlucht:

tot 400 bezoekers minimum 5 KW RMS zonder subs
tot 800 bezoekers minimum 8 KW RMS zonder subs
tot 2.500 bezoekers minimum 12 KW RMS zonder subs
minimum 15 KW RMS zonder subs

2.

ANALOGE MENGTAFEL met minimum 8 vrije kanalen - met parametrische 4-bands-toonregeling en met Insert
voor aansluiting COMPRESSOR - geplaatst op een centraal punt max. 25 m. van het podium. Nodige
randapparatuur (digitale reverb & digitale delay – outboard!) aangesloten op de mengtafel, via AUX in en terug via
FADER. GEEN DIGITALE MENGTAFELS AUB !

3.

Goede kwaliteit EQ 31 Bands op L/R (bv Klark Teknik DN Reeks, Apex, BSS) (Geen DBX, Beringher, Yamaha, JB
Systems of dergelijke).

4.

Willy Sommers werkt met een inprikset waar micro en inear systeem bij in zit.

5.

1 spare micro shure sm 58.

6.

Deze technische gegevens omvatten enkel het materiaal voor een live-on-tape optreden.

7.

Gelieve voldoende ruimte te voorzien zodat alle technische apparaten vlot kunnen bediend worden, alsook extra
stroomvoorziening voorzien.

8.

LICHT: minimum 24 KW licht, allen uitgericht op het podium, en een volgspot HMI 1200, geplaatst naast de
mengtafel. Inclusief bediening!

9.

Er dient ook door de verhuur firma een decibelmeter te worden voorzien conform aan de wet geldig vanaf
01.01.2013. Deze gegevens zijn te vinden op de website van de overheid.

Voorkeurmerken

P.A. en monitors:



Mengtafel :
Effecten :

MEYER SOUND – L-ACOUSTICS – D&B - ADAMSON - MARTIN AUDIO
(Geen DBTechnologie, QSC, EON, VRX van JBL)
MIDAS - SOUNDCRAFT MH3 of MH4
LEXICON PCM – TC Electronic

GEGEVENS VAN HET DOOR U INGEHUURDE GELUID- & LICHTBEDRIJF:

Naam v/h bedrijf: ……………………………………………………
Telefoon: ………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………...
E-mail:……………………………………………………

Gemeente: ……………………………………………….................
GSM: …………………………………………………..

Naam v/d technieker: ………………………………………………
GELIEVE EEN LIJST VAN DE GEINSTALLEERDE MATERIALEN AAN ONS KANTOOR TE BEZORGEN, SAMEN MET DE
ONDERTEKENDE CONTRACTEN! (dus niet enkel deze fiche ondertekenen, maar ook de aanwezige materialen vermelden!)
Contactpersoon:
Bij vragen over dit onderdeel van de rider kan u contact opnemen met het management Globe Entertainment:
014/49 48 47
Voor akkoord:

Voor akkoord:

De organisator
Naam + Handtekening

Het verhuurbedrijf
Naam + Handtekening
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