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VOOR TECHNISCHE ZAKEN KAN ER DIRECT CONTACT WORDEN OPGENOMEN
MET GV STAGE EQUIPPEMENT
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TECHNISCHE RIDER
AANKOMST VAN DE TECHNISCHE PLOEG
•

c.a. 4 uur voor aanvang (hierbij is uitgegaan van een standaard programma zonder extra licht en
geluid). Bij aankomst dient een vertegenwoordiger van de locatie aanwezig te zijn i.v.m. opstelling
geluid- en lichtapparatuur. Bij aankomst gaarne koffie en thee voor de crew. (3 personen)

LOAD IN
•

Graag ruimte voorzien van onze vrachtwagen. De weg naar loadingdock dient verlicht en verhard
te zijn (asfalt, rijplaten). Toegang tot podium moet binnen 15 meter bereikbaar zijn voor backline
en apparatuur en vrij zijn van hindernissen, trappen & hoge drempels (anders 3 personen hulp).
Wanneer gebruik van een lift noodzakelijk is dan dient deze een diepte te hebben van ten minste
2.75m en een hoogte van 2m. Wanneer dit niet mogelijk is graag even contact opnemen met het
management.

PODIUM VEREISTEN
•

Het podium moet minimaal 10 meter breed, 6 meter diep en 1 meter hoog zijn met een clearance

•

van 4 meter en dient volledig overdekt, waterdicht, vlak, schoon te zijn.

•

Het podium dient draagveilig voor belasting apparatuur en vrij te zijn van gevaarlijke spleten,

•

gaten, spijkers, splinters ed.

•

Bij voorkeur graag de achterwand van het podium bedekken met zwarte doeken.

•

Podium en backstage voorzien van werkverlichting.

•

Bij gebruik van zogenaamde "praktikabels" dienen deze onderling gekoppeld te worden.

•

Tapijttegels als afwerking dienen te zijn vastgelegd.

•

Bij gebruik van een metalen podium moet deze geaard zijn.

F.O.H. VEREISTEN

•

De FOH positie moet zich op 2/3e van de zaal bevinden, met een maximum van 20 meter afstand
tot het podium, en in het midden van de zaal of tent. Niet op een riser, onder een balkon of tegen
de achterwand van de zaal. FOH positie dient met degelijke barriers afgeschermd te zijn van
publiek.
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STROOMVOORZIENING

•

Op het aanwezige podium dient minimaal een stroomaansluiting te zijn van:
-1x380V 32A CEE-Form
-1x380V 16A CEE-Form

•

NB. Deze aangeleverde groepen dienen vrij te zijn van eventuele andere apparatuur. Bij
stroomvoorziening d.m.v. een generator dient deze continue een spanning van 380V en een
frequentie van 50 Hz te geven bij wisselende belastingen. De generator dient tevens geaard te
worden middels een aardpen. Vrije toegang tot meterkast i.v.m. vervanging zekeringen.

VEILIGHEID
Om de veiligheid te waarborgen vraagt Sesam Sensation de organisatie om het volgende:
•

Barriers voor het podium. Minstens 1 meter van het podium af moeten er barriers voor het gehele
podium staan.

•

Vanwege de uitgebreide productie en de kostbare apparatuur wensen wij op locatie in ieder geval
twee man security om de veiligheid te kunnen waarborgen van bandleden, publiek en apparatuur.

CHANGE OVER
IN GEVAL VAN FESTIVAL EN/OF CHANGE-OVER
•

De load-in dient minimaal 2 meter hoog en 1,20m breed te zijn. Bij voorkeur bereikbaar via de
klep van de vrachtwagen. In het geval van een trap naar het podium graag zorgen dat er een
ramp aanwezig is of extra personeel voor het tillen van zware flightcases.

•

Voor een goed resultaat heeft de band en crew een ruimte achter het podium nodig voor het
opbouwen van de apparatuur van de band. (Liefst een ruimte van minstens 3m breed en 8m lang.
Geef even aan als er op locatie weinig ombouw ruimte is!)

•

In geval van change-over is er een minimaal 30 minuten nodig. Dit vanaf het moment dat de act
die voor Sesam Sensation speelt het podium heeft leeg gemaakt.

•

Als er geen ruimte achter het podium beschikbaar is voor het opbouwen van de apparatuur is er
minimaal 45 minuten change-over tijd nodig.
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•

Na de show moet er minstens 15 minuten ruimte zijn om het podium leeg te maken.

•

De onderstaande risers zijn nodig bij festivals en bij changement bedrijfsfeest. De rolling risers
dienen bij get-in crew beschikbaar te zijn voor opbouw.
• 2 meter x 2 meter op 40CM hoogte (drums)
• 2 meter x 2 meter op 40CM hoogte (toetsen)

P.A. SYSTEEM VEREISTEN
•

Een professioneel PA systeem dat in staat is om 110 dBA en 125 dBC te produceren bij de FOH
positie, voor voldoende headroom. In geval van dBA limiet graag overleg met management.
Het geluidssysteem moet een evenredige dekking hebben door de gehele zaal op alle
frequenties.

•

Indien er een systeemprocessor aanwezig is moet deze te bedienen zijn vanaf de FOH-positie en
toegankelijk voor onze engineer. Geen compressor of limiter op het systeem.

MONITOR & MICS/STANDS

•

Sesam Sensation heeft eigen in-ear infra, monitortafel en microfoonstands. Vanuit ons stageblock
leveren we 26 XLR aan voor FOH waarvan 2 returns met zaalgeluid. De 26 korte XLR worden
geleverd door het aanwezige verhuurbedrijf. ZENDERS • We hebben in totaal 12 zenders. Een
frequentielijst is op verzoek bij de techniek te verkrijgen. De organisatie is verantwoordelijk voor
alle benodigde vergunningen voor het gebruik van deze zenders.
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HOSPITALITY RIDER
AANKOMST ORKESTLEDEN
• c.a. 2 uur voor aanvang. Bij aankomst gaarne koffie en thee aanwezig in kleedkamer.

KLEEDKAMER
•

Dient zich in de directe nabijheid van het podium te bevinden en niet toegankelijk te zijn voor
publiek en onbevoegden en afsluitbaar te zijn. Ook dient deze aan c.a. 10 personen ruimte te
bieden en voorzien te zijn van toilet, 2 tafels, 10 stoelen, verwarming, stromend water, 6 kleine
schone handdoeken en een passpiegel.

• Graag een aantal stroompunten beschikbaar in de kleedkamer.

CATERING
• Voor de technische ploeg evenals de orkestleden gaarne een warme en doch voedzame maaltijd. (9
personen)
• Verse koffie en thee, de hele dag door beschikbaar.
• 24 flesjes Spa Blauw (0.5 ltr) diverse soorten frisdrank, 6 blikken energy drank.
• Schaal met fruit en voldoende belegde broodjes (3.p.p.)

• Na het optreden gaarne verse koffie, thee en broodjes i.v.m. terugreis.
• Het drinken en de broodjes bij voorkeur beschikbaar in een grote koelkast die zich in de kleedkamer
bevindt. Dit graag voorafgaand gekoeld.

TRANSPORT

•

Er dient parkeergelegenheid aanwezig te zijn voor 1x vrachtauto en 3x personenauto's, alsmede
vergunning voor parkeren, inrijden voetgangersgebied, sleuteltoegang van inklappaaltjes & een
duidelijke routebeschrijving.
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Beste opdrachtgever,

Wat super tof dat we bij jullie mogen komen spelen en dat we van
jullie goede zorgen mogen genieten!
De rider lijkt misschien hier en daar wat streng en gedetailleerd,
maar we zijn met ons team erg lang onderweg, met dagen van
vroeg in de middag tot vaak vroeg in de ochtend. Om deze
topsport op hoog niveau vol te kunnen houden hebben we onze
wensen op een rijtje gezet.
Mochten er vragen zijn of kan er niet worden voldaan aan de rider
dan graag even contact opnemen met:
Paul van den Bogaard op nummer: 0618469107 of via
paul@sesamsensation.nl

Alvast heel veel dank voor jullie medewerking ennnn...
We gaan er met z’n allen een top feest van maken!

Groetjes & tot snel
Sesam Sensation

