
De Rider
voor 

Scott  & Muriel ’s
Grand Dellu¯ions

Op de volgende pagina’s treft u punten aan die van belang zijn voor een soepel verlopende en succesvolle 
uitvoering van Scott & Muriel’s Grand Dellusions in uw locatie. Wij verzoeken u vriendelijk deze rider 
aandachtig door te lezen, de vragen in te vullen, voor akkoord te ondertekenen en terug te sturen naar 
uw contactpersoon.

1) TONEEL:

Het podium dient een vrij speelvlak te hebben van minimaal 10m breed, 6m diep en 3,5m hoog.

Het speelvlak dient bij binnenkomst van de technici schoon en leeg te zijn en vrij van kabels. (Kabels 
vastplakken is niet voldoende vanwege de aard van de props. Wanneer er over kabels gereden wordt, 
kunnen zowel de illusies als de performers ernstige schade oplopen. Dientengevolge moet de bühne 
en de ruimte tussen de coulissen en het speelvlak kabelvrij zijn.)

Scott & Muriel hebben een tussendoek, blauw achterdoek, coulissen en tegenlicht nodig.  Als deze niet 
aanwezig zijn brengen zij hun eigen tussendoek, truss, lifts, achterdoek en verlichting mee.  Deze moeten 
zij op het podium bouwen voordat het publiek binnen komt.

Er dient een vrije groep 16A/220V/shuko aan beide kanten van het toneel aanwezig te zijn.

Indien het een open-air voorstelling betreft dient het podium overdekt te zijn en regen-en windvrij. 

2) LICHT:

Scott & Muriel brengen hun eigen licht mee.  Voor de voorverlichting dient er een vrije groep 
16A/220V/shuko aan beide kanten van het zaal aanwezig te zijn.

Scott en Muriel nemen ook hun eigen volgspot mee. Hiervoor is er achter in het zaal in het midden 
een vrije groep 16A/220V/shuko nodig.  Als er een volgspot van het huis wordt gebruikt, dient deze 
minimaal 1200 HMI te zijn.

De zaalverlichting wordt gebruikt als er actie in de zaal is.  Als deze niet door de volgspotoperator van 
Scott & Muriel bediend kan worden, vragen wij om iemand die dit wel kan doen.

3) GELUID:

Scott & Muriel leveren hun eigen mengtafel, MD-spelers en microfoons. Deze worden bediend van 
backstage, en daardoor dient er te kunnen worden ingeprikt op de geluidsinstallatie vanaf backstage. 

Als er geen geluidinstallatie aanwezig is, geeft u dit a.u.b. door aan uw contactpersoon zodat Scott & 
Muriel hun eigen geluidsset mee kunnen brengen.

4) KLEEDKAMER:

Er dient 1 kleedkamer ter beschikking van Scott & Muriel te zijn. Deze dient voorzien te zijn van warm 
en koud stromend water, direct verlichte spiegels, 3 keer 220V/shuko aansluitingen en 4 stoelen en 
een tafel.

De kleedkamer dient afsluitbaar en voor niemand anders beschikbaar te zijn dan de artiesten en hun 
crew.



De doorgang tussen kleedkamer en het toneel dient vrij te zijn van objecten en uit het zicht van het 
publiek.

5) PARKEERPLAATS:

De vrachtwagen van Scott & Muriel dient ten allen tijden geparkeerd te blijven staan aan het loadingdock 
om laden en lossen van attributen en apparatuur mogelijk te maken. 

6) PUBLIEK:

In verband met het ‘magic’ aspect van de show, dient het publiek zich uitsluitend aan de voorzijde van 
het toneel te bevinden.

7) CREW:

Scott & Muriel hebben een crew van 2 personen: een Stage Manager en een Licht Technicus.

8) CATERING:

Catering dient te worden voorzien t.b.v. 4 personen, bij binnenkomst van artiest en crew verse koffie, 
thee en diverse frisdranken a.u.b.

Een warme maaltijd dient te worden voorzien voor 4 personen.  Één maaltijd moet zoogdierprodukt-
vrij zijn (te weten melk, kaas, wei, boter, room, etc.)  Vis of kippenvlees is toegestaan.  (Als dit een 
probleem wordt, a.u.b. van te voren melden bij de Technical Director zodat er iets kan worden geregeld.)

9) VIDEO/FOTO:

Het is ten strengste verboden video/film opnamen en/of foto’s te maken zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Scott & Muriel of hun management. De opdrachtgever is verantwoordelijk het publiek 
hierop te attenderen. De crew van Scott & Muriel is, - in samenwerking met de opdrachtgever en security 
bevoegd om bij overtreding de gemaakte opnamen in beslag te nemen. 

10) PROBLEMEN:

Indien een probleem zich voordoet en U niet aan onze technische eisen kunt voldoen, neem dan contact 
op met uw contactpersoon zodat er een oplossing kan worden gezocht.

11) VERZOEK

Wij verzoeken u vriendelijk de aan u geadresseerde technische lijst te ondertekenen en te retourneren 
aan uw contactpersoon.

Het is bovendien gewenst dat U een kopie stuurt aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de 
technische produktie en het stagemanagement op de locatie.  

12) ONDERTEKENING

De opdrachtgever gaat hierbij akkoord en zal voldoen aan bovenstaande genoemde punten en zal in 
geval van problemen / afwijking van technische lijst direct contact opnemen met hun contactpersoon.

Naam Contactpersoon op Locatie:	 _________________________________

Mobiel Nummer Contactpersoon:	 _________________________________

Naam Opdrachtgever:			 _________________________________

Mobiel Nummer Opdrachtgever:	 _________________________________

Functie:	 ______________________________________________

Bedrijf:	 ______________________________________________

Handtekening:	 _________________________________   Datum:  _____________________



Verlichting

Een kobaltblauw verlichte horizon

Een volgspot (min 1200W HMI)

Gernerale verlichting op het podium, warm met enkele rood en blauw filters

Generale zaalverlichting

Geel speciaal van boven, podium rechts 

Een speciaaltje in de zaal ter ondersteuning van de verschijning in de zaal van Miss Muriel.

Disco/chase effect

Podiumschets
voor 

Scott  & Muriel ’s
Grand Dellusions™

(Bovenaanzicht)  

Horizon, blauw verlicht (of blauwe stof goed verlicht)

Coulissen
(zwart)

Coulissen
(zwart)

Tussendoek,
te openen. niet zwart

6 tot 10 m

2 tot 3 m

Hoogte minimaal 
4m

8 tot 12 m

(Publiek)

Gekleurde regios 
geven de positie van 
de rekwisieten aan.

Scott & Muriel’s Crown PCC160 Microphone

Speciaal, van boven, 
geel licht Absoluut 

Geen 
Kabels!


