RIDER - THOM CRAANE
Deze rider is onderdeel van het contract met Affino. Neem bij onduidelijkheden of wanneer
aan een of meerdere onderdelen niet voldaan kan worden, direct contact op met Affino.
Technisch
- Een professioneel geluidssysteem met voldoende capaciteit voor het aantal aanwezige gasten
- Mogelijkheid om d.m.v. XLR in te prikken
- Minimaal 1 vrije groep 220V/16A
- Podium van minimaal 1 bij 2 meter
- Voldoende headroom op de mixer waarop wordt ingeprikt
- Eventuele limiters en/of geluidsbeperkende apparatuur moeten uitgeschakeld zijn
Algemeen
- Aanwezigheid van contactpersoon / stagemanager, voor, tijdens en na het optreden
- Twee backstage gasten + twee gastenlijst
- Onbeperkt consumpties voor de artiest en vertegenwoordiger(s)
- Twee parkeerplaatsen (1 voor technicus, graag zo dicht mogelijk bij het podium)
- Om de kwaliteit van het optreden te waarborgen wordt het geluidsniveau in overleg
bepaald
- Geluidsman moet vrij kunnen werken, zonder gehinderd te worden door gasten
- 1 bij 2 meter vrije ruimte voor geluidsman, met vrij zicht op het podium. Deze moet
bereikbaar zijn zonder enige obstakels zoals trappen.
- Op een festival moet het het podium eenvoudig toegankelijk zijn voor een flightcase.
- Het opnemen, uitzenden of exploiteren van het optreden is nooit toegestaan tenzij daar
van tevoren schriftelijk overeenstemming over is met Affino.
- Gage is exclusief audioset (tenzij specifiek anders vermeld op het contract)
Veiligheid
- Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid voor, tijdens en na het optreden
- Podium is voldoende afgeschermd voor publiek, eventueel wordt door de opdrachtgever
voor veiligheidsmensen bij het podium gezorgd
- Indien er schades aan geluidsapparatuur en/of eigendommen van artiest en/of crew,
veroorzaakt worden door derden, is dit voor rekening van Opdrachtgever
Promotie
- Promotionele uitingen dienen vooraf goedgekeurd te worden door Affino.
Met een akkoord gaan we er vanuit dat de volledige rider nageleefd wordt. Het niet naleven
van deze rider kan als gevolg hebben dat het optreden niet kan starten of gestaakt wordt,
zonder dat dit financiële consequenties heeft voor Affino of artiest.
Deze rider dient ondertekend meegezonden te worden met het contract.
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