TECHNICAL RIDER
DRUM DRUM DANCE DANCE
website: http://vi.be/drumdrumdancedance contact:
Kristof Schenck | 0473 84 68 26 email:
drumdrumdancedance@gmail.com
• Het benodigd materiaal dient voorzien te worden worden door de organisator.
• Het P.A. systeem moet een zuiver geluid produceren van ong. 100 – 105dB en aangesloten
zijn ten laatste 30 min. voor de geplande soundcheck.
F.O.H console
• Er moet een mixtafel aanwezig zijn van min 16 mono- en 2 stereokanalen, 3 subgroepen
en 4 aux sends.
• Daarboven moet er een 31 bands grafische stereo EQ voorzien zijn die is aangesloten op
de L/R output van de tafel + vier 31 bands grafische EQ’s voor de aux sends.
• Ook 4 gates en 6 compressors
• 1 reverb apparaat (M ONE of vergelijkbaar) en
1 delay (D TWO of vergelijkbaar) 3 kwalitaieve monitors
• 1 of meerdere sympathieke techniekers die bekend zijn met het materiaal
Line-up
1 Kick
2 Snare
3 Tom Mid
4 Tom Lo
5 Hihat
6 OH L
7 OH R
8 Bas 1
9 Bas 2
10 Gitaar
11 Lead Vocals
12 Backing Vocals
Michael Tubex
Sebastiaan Schillebeeckx
Kristof Schenck

Beta52a ofzo
SM57 ofzo
MD421 ofzo
MD421 ofzo
Klein diafragma condensator
Klein diafragma condensator
Klein diafragma condensator
Beta52a ofzo
Beta52a ofzo
SM57 ofzo
SM58 ofzo
SM58 ofzo
Zang, gitaar
drum, backing vocals
Bas

Priklijst en monitorgroepen
1
Kick, Bas, Gitaar, Lead Vocals, Backing vocals
2
Kick, Bas, Gitaar, Lead Vocals, Backing vocals
3
Kick, Gitaar, Bas, Lead Vocals, Backing vocals

Enkele opmerkingen nog
De leadzang gaat eerst langs een effectpedaal.
Input en output zijn gewoon XLR

Drummer verzorgt backing vocals.
Belichting: Carte blanche, go wild, wij zijn snel tevreden. Extreme contrasten qua kleur en
ritme tussen de verschillende nummers, alsook kitscherig gebruik van stroboscopen en
rookmachines VERWELKOMEN wij. Let wel dat er op elk moment wel genoeg licht moet
zijn zodat de bassist en gitarist hun fretboard nog kunnen zien.

Personal rider
• Graag één bak bier en een fles frisdrank of enkele drankconsumpties per bandlid (3)
• Indien we om reeds rond 16u ter plaatsen moeten zijn, en het optreden in de loop van de
avond plaatsvindt, graag iets van eten voorzien.

THANK YOU!

