Technische rider Cooldown7 - 2019
Geluid
Cooldown7 werkt met eigen backline en geluidsset. De eigen geluidsset kan gebruikt worden voor
zalen tot 125 personen voor een binnenlocatie. Indien het evenement voor een groter publiek wordt
gehouden of sprake is van een buitenlocatie is een grotere geluidsset noodzakelijk. Cooldown7 kan
dit voor u regelen. De kosten van deze extra geluidsset zijn niet in de prijs opgenomen en zullen apart
gefactureerd worden.
Daarnaast is het mogelijk om op inprikbasis te werken. Indien er op inprikbasis zal worden gewerkt,
ontvangen wij graag minimaal twee weken vóór aanvang evenement de technische specificaties van
het aanwezige geluidssysteem. Indien op inprikbasis wordt gewerkt verzorgd de band de volgende
onderdelen:
•
•
•
•

Backline;
Mixer;
Monitors inclusief versterking; en
Alle benodigde microfoons.

Het geluid van de band wordt middels 2 xlr kabels overgedragen.
Licht
Cooldown7 heeft een eigen lichtset waarmee zij de band van verlichting kan verzorgen. Ook heeft
Cooldown7 een set waarmee, beperkt, verlichting kan worden verzorgd vóór de band (bijv. een
dansvloer). De band neemt geen overige verlichting mee. Indien de locatie reeds van verlichting is
voorzien vernemen wij dat graag twee weken vóór aanvang van evenement. Indien additionele
verlichting gewenst is, kan de band dit regelen. De kosten van extra verlichting zijn niet in de prijs
inbegrepen en zullen apart gefactureerd worden.
Stroomvoorziening
De band heeft minimaal twee vrije stroomgroepen nodig indien gewerkt wordt met een standaard
geluids- en lichtset. Het heeft echter de voorkeur om drie vrije groepen ter beschikking te krijgen.
Indien additionele verlichting of geluid noodzakelijk is, kan sprake zijn van additionele
benodigdheden. Dit stemmen wij vooraf af.
Geluidstechnicus
Cooldown7 werkt met een eigen geluidtechnicus. Deze geluidtechnicus draagt zorg voor optimale
kwaliteit. Ook is de technicus tijdens het optreden aanspreekpunt voor de locatie in het kader van
eventuele maximale geluidslimieten. Daarnaast kan de technicus voor pauzemuziek zorgen. Indien er
verzoeknummers zijn voor de pauzemuziek vernemen wij deze graag twee weken vóór aanvang van
het evenement. Tot slot kan de geluidstechnicus muziek verzorgen zodra de band klaar is met
spelen.
Pauzemuziek
Indien uw evenement een bepaald thema heeft of als er verzoeknummers zijn die u graag wilt horen
tussen de sets verzoeken wij u uw voorkeur door te geven. Het liefst twee weken voor het
evenement. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om een dj in te laten prikken op onze eindset die muziek
kan verzorgen.
Podium
Bij voorkeur speelt Cooldown7 op een podium van 8x4 m (zie bijgevoegde stageplan). Aangezien de
band van aanzienlijke omvang is, is dit de minimale oppervlakte die de band nodig heeft. Het podium
dient stabiel te zijn, alle podiumdelen zijn gekoppeld en zakken niet door bij springen. Het podium is
aan de voorkant netjes afgewerkt (met een afrok o.i.d.).
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Op- en afbouw
De op- en afbouw wordt door de band verzorgd. Nadat de band alles heeft opgebouwd, moet de
geluidsapparatuur worden gecontroleerd en ingeregeld (soundcheck). Hierbij wordt geluid gemaakt
op hetzelfde volume als tijdens het optreden zal worden gebruikt. Houd hier rekening mee in uw
tijdschema (bijvoorbeeld in verband met een diner of receptie). Wanneer de band speelkaar is kunt
u ongehinderd gebruik maken van de locatie, terwijl de band zich backstage voorbereid op optreden.
Ons streven is om binnen 2 uur speelklaar te zijn.
Parkeergelegenheid
Opdrachtgever zorgt dat band binnen een straal van 25 meter vanaf de speelplek/podium haar
spullen kan laden en lossen. Indien hiervoor een parkeerontheffing benodigd is, verzorgt
opdrachtgever dit. De band kan na het laden/lossen haar auto`s parkeren binnen een straal van 500
meter van de laad/losplaats. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever en
worden contant in kleine coupures tijdens de feestavond afgerekend.
Laden & lossen
Laden en lossen kan aan de locatie of aan het podium zonder obstakels (trappen, smalle doorgangen,
niveauverschillen, etc.). Indien dit op locatie niet mogelijk is, zal dit van tevoren worden aangegeven
en gekeken worden naar mogelijke oplossingen.
Trappen en verhogingen
Alle apparatuur van de band wordt vervoerd in grote zware kisten op wielen. Trappen hoger dan drie
treden tussen de laad- en losplaats en de speelplek van de band zijn daarom een grote belemmering
en alleen toegestaan als hierover vooraf schriftelijke (per e-mail) afspraken zijn gemaakt tussen de
band en de opdrachtgever. Indien geen aanvullende afspraken vooraf zijn gemaakt, wordt er
voorafgaand aan het optreden een extra toeslag van 150 euro gerekend op straffe van eenzijdig
annuleren van het optreden door de band. In dat geval blijft opdrachtgever de volledige gage
schuldig aan de artiest.
Backstage
Op locatie dient een backstage ruimte ter beschikking te worden gesteld. Deze fungeert als
kleedkamer voor de band, opslag van instrumenten en koffers van de band en verblijfsruimte voor de
band tussen de sets door. Het is prettig als de kleedruimte afsluitbaar is.
Catering
Band en crew krijgen gedurende het optreden, per persoon (in totaal 20 personen) vijf consumpties
te drinken en voldoende (drinkbaar)water op het podium. Sterke dranken hoeven niet te worden
geserveerd. Bij lange periode tussen opbouw en start optreden in combinatie met lange reistijd dient
voor de aanwezige opbouw-crew gedacht te worden aan een maaltijd.
Artiest bij verhindering
Band (Cooldown7) is niet verplicht voor een vervangende artiest te zorgen indien zij door
omstandigheden verhinderd zijn. Dat wil zeggen; arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of
ongeval van artiest of een of meer van de bandleden.
Aansprakelijkheid
Iedere schade aan apparatuur, instrumenten en andere eigendommen van de artiest of de door de
artiest ingehuurde materialen, veroorzaakt door publiek, de opdrachtgever of diens personeel, is
voor rekening van opdrachtgever.
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