MARCH RIDER 2017
BANDLEDEN
Thomas Frankhuijzen
Fleur van Zuilen
Jeroen Meeus
Kelly Kockelkoren

Drums (linkshandig!)
Gitaar / lead vox
Bas / backing vox
Gitaar / backing vox

CATERING
Als wij voor 17:30u aanwezig moeten zijn, genieten wij graag een warme maaltijd per persoon.
Geen van de bandleden is vegetariër/vegan, al prefereert één van ons vegetarische maaltijden.
Als de zaal geen maaltijd kan verschaffen, zal er €14,- per persoon beschikbaar worden
gemaakt door de contractant. Verder willen we graag voldoende te drinken (bier, fris en water)
en zijn we gek op bananen (en ander fruit).
PARKEREN
We stellen het zeer op prijs als er een parkeergelegenheid is, vlakbij de zaal. Eventuele kosten hiervoor zullen
bij de contractant gedeclareerd worden.
OP HET PODIUM
Graag 1 schone handdoek per persoon en minimaal 8 flesjes water (met dop).
PA / MONITORING
Er dient een goedwerkende PA aanwezig te zijn met voldoende kwaliteit om de hele zaal te bereiken
(+/- 110 dBA ter hoogte van de mengtafel).
Er dient een capabele geluidstechnicus aanwezig te zijn voor het opstellen en aansluiten van de
geluidsinstallatie.
Als alles is aangesloten en goed functioneert, duurt een soundcheck van March
maximaal 45 minuten.
Vooraan op het podium ten minste 3 monitoren, 1 monitor bij de drum.
BELANGRIJK: Door het ontvangen en lezen van dit bestand, gaat de contractant akkoord met de inhoud.
Mocht u zaken omtrent deze rider willen overleggen, neem dan contact met ons op.
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MARCH RIDER 2017
PODIUMOPSTELLING

Mon. Thomas

Bas Jeroen

Gitaar Fleur

Gitaar Kelly
Bram
Shure SM57

Shure SM57

Shure SM58
Sansamp
DI Out XLR

Mon. Jeroen

Shure SM58

Shure SM58

Mon. Fleur

Mon. Kelly

Drum raiser (indien aanwezig en nodig): 3m x 2m x 15cm
Vooraan op het podium ten minste 3 monitoren, bij de drum 1 monitor.
Vooraan op het podium ten minste 3 stroompunten.
Bij de drum ten minste 2 stroompunten.
Elke versterker gebruikt 1 stroompunt in de buurt van de drum/drumraiser.
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MARCH RIDER 2017
MONITOR GROEPEN

Snare
Bas
Gitaar Fleur
Gitaar Kelly
Vox Jeroen
Vox Fleur
Vox Kelly
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Mon. Kelly

Mon. Fleur

Mon. Jeroen

Mon. Thomas

Kick

