
Rider Dinner & Drums 

 

Plek van de geluid en licht regie van Dinner & Drums: 

In verband met de complexiteit van de act dient er in de zaal  (schuin)  tegenover de optreedplek op 

maximaal 10 meter een vrije vloerruimte van minimaal 2x2 meter te zijn voor het opbouwen van 

licht en geluid regie. Deze plek zal door de onze technicus netjes worden afgerokt met zwart 

geïmpregneerd podiumdoek. Ideaal is wanneer er op deze plek door de opdrachtgever of locatie 2 

podiumdelen van 2x1 meter worden geplaatst die wordt afgerokt en voorzien van tapijttegels. . Er zal 

een multikabel vanaf deze plek naar het podium worden gelegd voor licht en geluidsignaal. De 

afstand door omlegroute zal maximaal 45 meter kunnen bedragen. 

 

Bereikbaarheid optreedlocatie: 

Bij de optreedlocatie dient er gelost te kunnen/ mogen worden door ten minste één auto of kleine 

vrachtwagen (klein rijbewijs) hoogte minimaal 280 CM.  

 

De optreedplek dient vanaf de losplek gelijkvloers bereikbaar te zijn zonder treden of obstakels. Bij 

aanwezigheid van lift dient deze minimaal 180 bij 80 CM te zijn. 

 

Parkeergelegenheid dient redelijkerwijs beschikbaar te zijn. P kosten zijn voor rekening van de 

opdrachtgever. 

 

Op- en afbouwtijden: 

De opbouwtijd van Dinner  & Drums bedraagt minimaal 120 minuten na aankomst op locatie. 

 

Stroomvoorziening: 

Bij de optreedplek dient een krachtstroomvoorziening van minimaal 32A 3F vrij aanwezig te zijn. 

 

Grootte optreedplek of podium, (podiumadvies;  alleen bij meer dan 100 gasten): 

Minimaal 5x3 meter, ideaal 6x3 meter 

 

Omkleedmogelijkheid: 

Er dient een kleedkamer aanwezig te zijn voor 7  personen waar musici en crew kledingzakken e.d.  

kunnen achterlaten tijdens aanwezigheid. 

 

Crewcatering: 

Gelieve voorafgaand aan het optreden een complete maaltijd te verzorgen voor  optredende musici 

en eventueel betrokken techniek, indien mogelijk 1 x vegetarisch. In de kleedkamer svp minimaal 6 

flessen spa blauw of vergelijkbaar zonder koolzuur en divers fris. Tijdens optreden op podium 6 

glazen + 6 flessen spa blauw of vergelijkbaar water zonder koolzuur. 

 

Veiligheid en milieu: 

In geval van buiten of tent optredens dient er voldoende beschutting te zijn tegen weersinvloeden; 

zon, regen, temperatuur etc. Dit geldt ook voor de op- en afbouwwerkzaamheden. 

 

Contact: 

Bij vragen over deze rider gelieve contact op te nemen met betrokken tussenpersonen. Mocht aan 

één van bovenstaande voorwaarden niet kunnen worden voldaan gelieve dit voorafgaand aan 

definitieve bevestiging te melden zodat kan worden gezocht naar een oplossing. 


