Checklist (of Rider) praktische zaken feestband

k-BENG!!

Onderstaande zaken zijn bijna altijd prima geregeld. Deze checklist is om te voorkomen dat we
op feestlocatie aangekomen onverwacht met vervelende zaken worden geconfronteerd. Neem
bij vragen gerust contact op, we hebben veel ervaring en denken graag mee.
Rene Lindhout 06 42 52 45 28 - info@k-BENG.nl
Aankomst en vertrek
● We (geluidsbedrijf 2 pers met vrachtwagen en band 6 personen met bus) zijn 3 uur voor de
gasten worden verwacht op de feestlocatie aanwezig. Die tijd hebben we nodig om op te
bouwen, te soundchecken, te eten en om te kleden e.d.
● Parkeergelegenheid voor 2 bussen en soms 1 auto. We kunnen tijdens het optreden niet de
parkeermeters bijvullen.
● Omdat onze zware spullen in flightcases zitten, kunnen we niet over trappen, onverharde
wegen, smalle gangetjes, langs kwetsbare voorwerpen, over dure tegels of boten e.d.
Podium
● Een goed toegankelijk podium van bij voorkeur 6 x 4 meter, waar we onze kisten naar toe
kunnen rollen.
● Een verhoogd podium is het meest ideaal voor de uitstraling van- en het contact met band.
Het is geen probleem als er geen verhoogd podium is, maar dan dient er in ieder geval een
droge, vlakke vloer te zijn.
● Voorzien van stroom: 1 x 380V 16A maar minimaal 2 schone groepen van 240v.
Verblijf
● Een kleedruimte om ons om te kleden en waar we onze spullen veilig achter kunnen laten.
● Wat frisdrank of koffie in de kleedkamer wordt zeer gewaardeerd.
● Omdat we smiddags al op locatie zijn; een eenvoudige warme maaltijd voor 8 personen.
Meestal eten we rond 19.00. Ajb geen gerechten met satésaus - vis - champignons.
Gage
● Als er niet wordt gefactureerd dient de afgesproken gage voor het optreden te worden
overgemaakt op ING-rekening NL77 INGB 0005839780 tbv E.G. Ammerlaan of op de avond
zelf cash te worden overhandigd aan Els Lindhout (zangeres)
Decibel meter.
● Als er op de feestlocatie een actieve decibel limiter met automatische stroomonderbreking
wordt gebruikt kunnen we er niet spelen. Niet omdat we zo hard spelen maar omdat we veel
digitale spullen bij ons hebben kunnen we niet het risico lopen dat de stroom wordt
onderbroken. De schade aan spullen zal niet worden gedekt door de gage.

