
 
 
 

Hospitality & technische rider  
Dec 2018c 

 
 
Contact 
Algemeen: 
Folkert Brands  06 83671038  info@prospectif.rocks 
Geluid: 
Micha Vonk Noordegraaf 06 42588202  micha@genesisproductions.nl 
 
Wij zien uit naar een toffe samenwerking en show. Mochten er vragen zijn naar 
aanleiding van deze rider neem dan gerust contact met ons op.   
 
Aantal personen 
4 personen 
- DJ 
- Gitarist 
- Vocalist 
- FOH engineer 
 
Hospitality/dieet  
Graag flesjes water, fris, thee en wat versnaperingen backstage. Op het podium 
flesjes water. 
 
Indien lunch of diner: 4 personen. Waarvan 1x glutenvrij(!). 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Podium 
De minimaal benodigde podiumruimte is 4,5m x 2,5m. 
Wij vragen om een DJ riser met een minimale afmeting van 1,5m x 0,75m met een 
hoogte van 1 meter. 
 
Geluid 
Podium draagt zorg voor een goed werkend full-range PA systeem met een complete 
dekking van de zaal. Dit onvervormd op 105dB(A) op FOH positie. Geen budget 
merken (zoals Behringer, Mackie, Devine etc.). 
 
De minimale soundchecktijd bedraagt 30 minuten. 
Wij nemen onze eigen DJ set mee. 
Op FOH graag plek vrijmaken voor een laptop.  
 
Priklijst  
(Vocal gaat via DJ i.v.m. live effecting. De DJ stuurt de vocal uit) 
 
Ch. Wat Mic/DI Stand 
1 DJ L DI bij DJ  
2 DJ R DI bij DJ  
3 El git Sm 57 Kort 
4 Vocal KSM9 + DI bij DJ Lang 
5 Voc fx L DI bij DJ  
6 Voc fx R DI bij DJ  

 
Effecten 
Graag een analoge send en stereo return op XLR i.v.m. gebruik extern fx via laptop.   
Graag een hall reverb van het huis.  
 
Monitors 
 
Groep Wie Mix (in volgorde van intensiteit)  
1 en 2 - stereo 
gelinkt  

DJ (Folkert) Track L+R // Voc // Voc fx L+R //  
El git 

3 en 4 - stereo 
gelinkt 

Vocal (Liesje)  Voc // Track L+R// Voc fx L+R // 
Vocal reverb: Hall 2.6s 

5 Gitarist (Bram) Track L+R // Voc 

 
Stageplan 
Zie bijlage  
 
Licht 
We maken graag gebruik van een lichtman van het huis.  
We houden van rustige/warme plaatjes met beweging erin (zie afbeelding hieronder 
en bovenaan deze rider). Bij opbouw in de muziek mag het licht energieker worden.   
 




