RIDERS

Reisgezelschap:
Band: 5 personen
Totaal: 5

Transport:
3 personenauto’s
Alle voertuigen van Tess et les Moutons moeten kunnen laden en lossen op een
maximale afstand van 50 meter van het podium. Daarnaast dient er voldoende
gratis parkeergelegenheid beschikbaar te zijn voor 3 voertuigen binnen 200
meter van de speellocatie. Wanneer dit niet mogelijk is, behoudt Tess et les
Moutons zich het recht voor om de gemaakte parkeerkosten in rekening te
brengen bij de organisator.

Kleedkamer:
Voor Tess et les Moutons wordt er een warme en afsluitbare kleedkamer
beschikbaar gesteld op niet meer dan 100 meter van het podium, voorzien van:
 1 tafel + 6 stoelen
 1 bank
 1 spiegel
 Gratis toegankelijke WIFI-verbinding
 Minimaal 3 stopcontacten (230V)
 Eten en drinken op basis van de hospitality rider
 Vuilnisbak / vuilniszak
 Schoon toilet

HOSPITALITY RIDER
De organisatie stelt de volgende consumpties kosteloos aan Tess et les Moutons
beschikbaar:
Bij aankomst van de band:
 Groene thee en koffie
 Water, frisdrank, vers sap
In de kleedkamer:
 Groene thee en koffie
 Enkele biertjes voor de bandleden, liefst Brand, Jupiler, Hertog-Jan of
Grolsch




15 flesjes (0,5l) mineraalwater
Vers fruit

Op het podium:
 15 flesjes (0,5l) mineraalwater
 5 handdoeken

MAALTIJDEN:
Bij een get-in tot 16.00 uur vragen wij een gezonde, simpele lunch bestaande uit
broodjes met vegetarisch beleg (bijv. hummus, gegrilde groenten, tomaten, sla)
en vers fruit.
Bij een get-in na 16:00 uur en vóór 21.00 uur vragen wij een voedzame en
gezonde maaltijd voor 5 personen. Bij voorkeur uit eigen keuken. Geen Chinees,
frituur, fastfood, pizza of overdadige kaasgerechten.
Allergie-informatie:
1x geen vis
2x vegetarisch
We zouden het waarderen als de maaltijd een uur vóór aanvang genuttigd kan
worden. Gelieve de exacte tijd met de band te overleggen. Als de bovenstaande
maaltijden niet verzorgd kunnen worden door de organisator, wordt een buy-out
van €15,- per persoon in rekening gebracht.

GASTENLIJST:
De promoter, club(zaal)/festival zorgt voor minimaal 10 gastenlijstplekken met
gratis toegang tot de venue (twee per bandlid). Het staat Tess et les Moutons vrij
om familie of partners uit te nodigen in de kleedkamer.
Bij vragen en/of opmerkingen over de hospitality rider, graag contact opnemen
met Gideon Rozendaal, 06-43907343 of gideon@bravissimo-music.nl

STAGEPLAN TESS ET LES MOUTONS
Bass amp

Accordion

1x220V

DI

Lead vox
Drums

Guitar
amp

1x220V

1x220V
DI

Minimal stage size: 6x3m

All mics are being provided by the organisation/venue except when stated
different. Band does not bring own engineers. Organisation should provide
capable sound/light technicians.
INSTRUMENT:
DRUMS:
01. KICK OUT
02. KICK IN
03. SNARE TOP
04. SNARE BOTTOM
05. HIHAT
06. RACK TOM
07. FLOORTOM
08. OVERHEAD L
09. OVERHEAD R
ACCORDION:
10. ACCORDION
BASS:
11. BASS 1
12. BASS 2
GUITAR:
13. ELEC. GUITAR
14. ACC. GUITAR
LEAD VOCALS:
15. MIC

MIC:

COMMENTS:
Brings own drum kit

BETA 52
BETA 91
SM57
SM57
Condensator
E604/E504
E604/E504
Condensator
Condensator
DI

Accordion player needs a chair without armrests
Jack output

DI
D112/MD421

Jack output from pedalboard
Brings own amplifier

SM57/E609
DI

Brings own amplifier
Jack output

Neumann

Brings own mic, NEEDS PHANTOM POWER!

MONITORS
INSTRUMENT
Lead vocals
Drums
Guitar
Bass guitar
Accordeon

MIX/GROUP
1. Lead vox, guitar, bass
2. Full mix
3. Guitar, bass, kick, snare, lead vox
4. Guitar, bass, kick, snare, lead vox
5. Guitar, lead vox

TYPE
2x wedge
Side fill
1x wedge
1x wedge
1x wedge

CONTACT
Please get in touch with Gideon Rozendaal if you have any questions or if not all
of the conditions can be fulfilled: 06-43907343 or gideon@bravissimo-music.nl
On the day of the performance, please contact Tess van der Zwet: 06-12365237.

