Collectief Explosief
Hospitality Rider
Gezelschap
1. Maya Link
2. Mees Siderius
3. Frank Hartog
4. Tim Aarnoutse
5. Erik van der Heijen
6. Pieter van Houte
7. Optioneel
8. Jillis Boost

– Zang
– Drums
– Gitaar
– Bas
– Trompet
– Sax
– Geluidstechnicus
– Manager

Podium
Minimum maten van het speelvlak: 5 meter breed en 4 meter diep. Mocht dit anders zijn neem dan contact
met ons op.
Geluid
Vraag voor het geluidsplan naar de technische rider. Contact persoon is Frank Hartog (06-26785892), de
technicus van de organisatie kan met hem contact opnemen. De band heeft minimaal 45 minuten nodig voor
de ombouw en soundcheck.
Parkeren
Er moet voldoende parkeergelegenheid aanwezig zijn in de buurt van het podium. Reken op minimaal 3
auto’s. Indien betaald parkeren, dan verzorgt de organisator een uitrijkaart of betaling. Als het niet mogelijk is
de bandauto’s naast het podium uit te laden, zorgt de organisatie voor vervoer van en naar de parkeerplaats
en het podium.
Evenement informatie
De organisator zal COLLECTIEF EXPLOSIEF voorzien van alle relevante gedetailleerde informatie m.b.t. het
optreden. (routebeschrijving, adresgegevens, technische informatie, relevante telefoonnummers,
kleedkamers, etc.)
Gastenlijst
COLLECTIEF EXPLOSIEF kan gasten uitnodigen om de show bij te wonen. Minimaal 7x1 aantal gasten (1 gast
per bandlid)
Kleedkamers
Wij vragen om een rustige ruimte, met afsluitbare ramen en deuren, waar de band zich voor en na de show
kan terug trekken, omkleden en spullen en instrumenten veilig kunnen stellen. In de kleedkamer is een spiegel
aanwezig en voldoende flesjes water, vers fruit, een krat bier, een fles rode en een fles witte wijn en
voldoende frisdrank en sap (appelsap, cola, gingerale en spa rood).
Catering Rider
Biedt bij aankomst van COLLECTIEF EXPLOSIEF graag koffie, thee of frisdrank aan. Mocht de band tussen 12:00
en 15:00 of 17:00 en 20:00 aanwezig moeten zijn, dan zorgt de organisatie voor een passende, verse en
gezonde maaltijd. Met keuze tussen vlees en vegatarisch.

Productie/Bookingen:
Jillis Boost
-

06 – 222 214 15
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