Spotlight Pianos – Rider 2017
Welkom bij de rider van Spotlight Pianos. We hebben deze rider opgesteld om u als organisator een
leidraad te bieden voor een optreden van Spotlight Pianos.
Wij willen er samen met u een grandioze beleving van maken. Mochten er dan ook zaken zijn waar u
vragen over heeft, schroom dan niet om even te bellen met Eric Hoeks 06 11 03 16 68. Samen komen
we altijd tot een passende oplossing. De rider is van toepassing op iedere show van Spotlight Pianos.
Soms zullen specifieke shows benoemt worden.
1. PODIUM
Het podium bestemd voor Spotlight Pianos dient een stevig en geheel vlak podium te zijn, waarop de
vleugels kunnen staan. Sommige shows kunnen ook gelijkvloers gespeeld worden tussen het publiek.
Let op dat de vloerruimte dan wel hetzelfde blijft.
SHOW

GELIJKVLOERS

Kleinere gelegenheden

LENGTE
(M)
5

BREEDTE
(M)
3

HOOGTE
(M)
0.40

DRUMPODIUM
LxBxH
N.V.T.

Jazz & Easy-listening

5

3

0.40

N.V.T.

’t Brabants Café

6

4

0.40

N.V.T.

Duelling Pianoshow

8

5

1

2 x 2 x 0.40

In The Spotlight *

8

5

1

2 x 2 x 0.40

The Pink Pianoshow *

8

5

1

2 x 2 x 0.40

De bereikbaarheid van het podium dient vrij te zijn van obstakels. Door het gewicht van de
vleugels/apparatuur is het niet mogelijk om hiermee over trappen te lopen alsmede over onverharde
ondergrond te rijden. Indien ze spelen op een andere verdieping dan dient hiervoor een lift aanwezig
te zijn welke geheel vrij is gehouden tijdens het laden en lossen. De afmetingen van de lift dienen
minimaal: 200cm diep, 200cm hoog en 90cm breed te zijn.
Let op scherpe bochten in krappe ruimtes.
Indien de apparatuur en vleugels, door de Spotlight Pianos crew, niet op het podium zijn te krijgen
door nalatigheid van de opdrachtgever, vervalt het optreden waarbij de betalingsverplichting van
opdrachtgever gehandhaafd blijft.
OPENLUCHT / FESTIVALS
Spotlight Pianos kan op iedere locatie spelen, maar natuurlijk is spelen in de openlucht met alle
apparatuur een groot risico. Daarom dient de opdrachtgever voor een deugelijke wind- en
waterdichte overkapping aan boven-, achterzijde en de twee zijkanten van het podium zorg te
dragen. Schade door ondeugdelijke afscherming kan worden verhaald bij de opdrachtgever. Spotlight
Pianos is gerechtigd om bij een ondeugdelijke afscherming het optreden te annuleren, waarbij de
betalingsverplichting van opdrachtgever gehandhaafd blijft.

2. DECOR / VIDEOWALL
Spotlight Pianos maakt bij verschillende shows gebruik van een decor/back drop.
Tijdens de shows “In the Spotlight” en “The Pink Pianoshow” maken ze gebruik van een videowall /
ledwall. Voor de statieven dienen ze achter het podium minimaal 1 meter ruimte te hebben. Voor
festivaltenten houdt rekening met de hoogte. Achterzijde podium minimaal 3,50 cm vanaf vloer
gemeten.
3. OP- EN AFBOUW
De crew van Spotlight Pianos is min. 2,5 uur voor oplevering van een show aanwezig op locatie. Bij
aankomst verzoeken we u dat het podium geheel gereed is zodat ze direct met de opbouw kunnen
beginnen.
De techniek komt met een bakwagen welke zo dicht mogelijk bij het podium moet kunnen komen.
Mochten de afstanden meer als 50 meter bedragen of is gebruik van een lift noodzakelijk tussen
wagen en podium, dan verzoeken wij u om de techniek van Spotlight Pianos te voorzien van 2
nuchtere stagehands tijdens de op- en afbouw.
De afbouw van de show bedraagt zo’n 1,5 uur.
4. STROOMVOORZIENING
Spotlight Pianos maakt gebruik van krachtstroom 380V/CEE 16 (3x 16A 230V) of 380V/CEE 32 (6x 16A
230V). Indien u niet beschikt over krachtstroom dan volstaat voor de 380V/CEE 16 (3x 16A 230V) 3
volledige vrije geaarde groepen van 16 Ampère 230 Volt. Hieronder treft u de voorkeur aan. Bij
vragen neemt u aub contact met ons op zodat we een perfecte show kunnen bieden.
SHOW
Kleinere gelegenheden

Krachtstroom 16A

Krachtstroom 32A

Locatie:
Langs opgang podium

Jazz & Easy-listening

Langs opgang podium

’t Brabants Café

Langs opgang podium

Duelling Pianoshow

Langs opgang podium

In The Spotlight *

Langs opgang podium

The Pink Pianoshow *

Langs opgang podium

5. LICHT, GELUID & VIDEO
Spotlight Pianos maakt altijd gebruik van een eigen mixer (prikset) indien de overige zaken zoals P.A.
aanwezig zijn. Als decor zal er tijdens sommige shows extra licht of video geplaatst worden. Onze VJ
maakt ook altijd gebruik van zijn eigen set-up. Hiervoor is een podium-element van 200x100x0.80m
benodigd aan de zijkant van het podium met vrij zicht op het podium/scherm.
Indien ze kunnen inprikken graag dit tijdig doorgeven. Ze bieden u 2 XLR MALE aan om op uw
installatie aan te sluiten. De technici bekijken per evenement naar de mogelijk voor inprikken om ook
zo de kwaliteit van de show te kunnen waarborgen.
We maken tevens graag gebruik van uw licht en video faciliteiten. Hiervan ontvangen we graag meer
informatie zodat hier rekening mee gehouden kan houden.
6. PARKEERPLAATSEN ARTIESTEN & CREW
De crew en bandleden van Spotlight Pianos dienen met hun vervoer zo dicht mogelijk bij het podium
te kunnen komen. Dit i.v.m. laden & lossen van apparatuur en instrumenten. Het is niet mogelijk een
grote afstand te overbruggen met de piano’s / vleugels en overige apparatuur. Indien hiervoor een
parkeerontheffing benodigd is dan dient u als organisator hiervoor te zorgen. LET OP:
De bakwagen past niet in een parkeergarage.
SHOW
Kleinere gelegenheden
Jazz & Easy-listening
’t Brabants Café
Duelling Pianoshow
In The Spotlight *
The Pink Pianoshow *

BAKWAGEN
0
1
1
1
1
1

PERSONENWAGENS
3
3
3
4
4
5

7. KLEEDKAMER
Spotlight Pianos maakt gebruik van 1 kleedkamer waar ze met 5 tot 10 personen (band & techniek)
kunnen omkleden en eten/drinken. Deze dient schoon te zijn en voorzien van voldoende
zitgelegenheid en tafels. Ook dient deze afsluitbaar te zijn en niet toegankelijk voor het publiek.

8. CONSUMPTIES & ETEN
U dient de artiesten en crew in alle redelijkheid te voorzien van consumpties vanaf aankomst tot
vertrek. Ze gebruiken hoofdzakelijk koffie, water, ice-tea en cola. Tijdens de show is het prettig om
enkele flessen water te hebben staan bij het podium die we zelf bijschenken. Vooraf en tijdens de
pauzes is een biertje alsmede een droge witte wijn lekker.
Indien crew en/of artiesten voor 18.00 uur op locatie aanwezig dienen te zijn, wordt er van u een
maaltijd verwacht. Graag geen fastfood aangezien we meerdere shows per week doen. Hieronder
vindt u een schema per show van het aantal leden.
SHOW
Kleinere gelegenheden
Jazz & Easy-listening
’t Brabants Café
Duelling Pianoshow
In The Spotlight
The Pink Pianoshow

CREW
2
2
2
3
3
4

BAND
3
3
3
4
5
5

VEGETARISCH
1
1
1
1
1
1

Het is altijd zeer welkom om na de show / afbouw nog even een broodje te kunnen eten.
9. CONTACTGEGEVENS
Danny de Louw
Eric Hoeks

Algemene zaken +31(0)40 - 20 40 303 info@spotlightentertainment.nl
Techniek
+31(0)6 - 11 03 16 68 eric@spotlightpianos.nl

