Checkpoint Charlie Hospitality Rider

Band
De band bestaat uit 4 muzikanten + 1 geluidsman, dus 5 personen.

Onthaal en parking
Teneinde de show in de meest gunstige omstandigheden te laten doorgaan, vragen wij u vriendelijk :
• 1 week op voorhand duidelijke instructies qua planning, adres van optreden, parkeerinstructies, uur van soundcheck,…
• parkeergelegenheid bij het podium (4 wagens), of anders mogelijkheid tot laden en lossen bij podium en vrije
parkeerplaatsen elders in de buurt
• op voorhand naam en telefoonnummer van ons aanspreekpunt ter plaatse

Podiumwissel
Indien er andere bands vóór ons optreden, voorzie aub :
• een ruime overdekte backstage-buffer waar onze backline al kan klaargezet worden om zo een vlotte podiumwissel te
verzekeren
• graag wat helpende handen om de podiumwissel te doen, ook laden en lossen gaat vlotter en aangenamer met een
beetje hulp
• voldoende tijd tussen de bands: afbreken, podiumwissel, opstellen en soundchecken duurt eventjes (min. 30')

Catering en comfort
Voorzie een ruimte om ons om te kleden, bij voorkeur met lavabo en spiegel, toilet in de buurt, eventueel rolstang ofwel
stoelen om onze kleding op te hangen - in de winter liefst verwarmd ;-)
Bij buitenoptredens in extreme temperaturen, zorg dat het podium in de winter verwarmd en in de zomer - zéker bij
hittegolf - gekoeld is (bv. 2 grote ventilatoren).
Verder vragen wij qua drank en voedsel :
• voldoende drankbonnetjes, of een artiest-polsbandje, of gewoon duidelijke instructies aan de barmensen
• graag iets te eten (wat er aangeboden wordt ter plaatse : warme of koude maaltijd of broodjes / hamburger / pizza…)
• 4 flessen plat water op het podium
Na de show is het tof om even op adem te komen met :
• 1 fles koude Champagne, Cava of Prosecco en 5 glazen of bekers
• of verras ons met een andere drank ;-)
• wat chips/nootjes/andere snacks naar keuze
• een busje deo
Waarom deze rider? Wij geven ons volledig tijdens onze show en doen al het mogelijke qua voorbereiding en uitvoering voor een super
optreden en dikke ambiance. Wij appreciëren het dan ook enorm als er een beetje voor ons gezorgd wordt :-) Heel erg bedankt op voorhand!

www.checkpointcharlie.be
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